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Nota de Abertura

Caros fregueses,

Nesta época em que as famílias se juntam 
para celebrar o Natal em alegria e paz, que-
ro em meu nome pessoal e do Executivo da 
Junta de Freguesia, saudar e desejar a todos 
um Santo Natal e um Bom Ano Novo de 
2023.

Todos nós tivemos certamente condiciona-
lismos que nos afetaram este ano. Mas Natal 
é esperança, por isso espero que consiga-
mos todos ultrapassar essas dificuldades e 
vivermos com esperança uma vida melhor.

Aos idosos e doentes desejo que consigam 
as forças necessárias para recuperarem a sua 
saúde e possam viver socialmente integra-
dos na nossa comunidade de Santa Marga-
rida da Coutada.

Aos jovens desejo um futuro promissor e 
que possam concretizar os seus sonhos.

Aos emigrantes que deixaram a sua terra e 
suas famílias em busca duma vida melhor 
vai também o meu abraço solidário.

Que neste Natal a luz ilumine nossos cami-
nhos e cada um de nós, para que não nos 
sintamos sozinhos nesta viagem que é a 
nossa vida.

A todos o meu abraço de votos sinceros de 
Bom Natal e Próspero Ano Novo 2023.

Um abraço amigo do Presidente

José Manuel Ricardo
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A voz dos eleitos

2 | Fixação dos jovens na freguesia 
Quando me lançaram o desafio para falar 

em temas fraturantes para a população da 
nossa freguesia a reflexão foi longa, não pela 
carência de temas, mas sim pela necessidade 
de escolher só um para abordar e refletir.

Não descurando temas como o acesso à 
saúde – ou falta dela –, o impacto que a pande-
mia da Covid-19 teve para a população, decidi 
que seria de incontestável importância lançar 
mão deste espaço que me deram para falar 
de um tema que me toca particularmente, 
porque tenho dois filhos na casa dos 20 anos, 
e que se relaciona diretamente com a fixação 
dos jovens na nossa freguesia.

O ano de 2022, à semelhança dos anos an-
teriores foi um ano que ficou marcado pela 
emergência de crises da mais variadíssima ín-
dole – desde crises energéticas e ambientais 
até à crise económica.

Diretamente relacionado com a crise eco-
nómica encontra-se, talvez, um dos maiores 
flagelos do século XXI: a fuga dos jovens para 
os grandes centros nacionais, europeus ou, até 
mesmo internacionais e, desengane-se quem 
entende que esta fuga incessante dos jovens 
é por opção. 

Criou-se em torno do êxodo jovem uma 
ideia – direi eu, algo romantizada – de que os 
mesmos escolhem sair porque são dotados de 
uma arrogância tal que não é compatível com 
a sua fixação nos pequenos centros do interior 
do nosso país – como seja a nossa freguesia. 
Esta ideia não podia estar mais desfasada da 
realidade e o erro encontra-se, desde logo na 
premissa que criámos de que os jovens têm 
margem para escolher. 

Este pressuposto de que partimos, se há 
uns anos poderíamos entender como corre-
to, já não se adequa à sociedade moderna em 
que vivemos em que aos jovens com formação 
superior deixaram – derivado sobretudo da 
falta de investimento – de ser dados incentivos 
à sua fixação, seja pela falta de apoios mone-
tários ou mesmo pela escassez de empregabi-

lidade (que só tem tendência para se agravar 
com o encerramento das principais empresas 
da zona) e pelos parcos salários que auferem 
enquanto técnicos nas empresas fabris. 

E isto preocupa-me até porque desengane-
-se quem considera que os jovens são (só) o 
futuro do nosso país e, em concreto da nossa 
freguesia, os jovens são o presente, os jovens 
são o agora. 

Pensemos no flagelo que será num futuro 
próximo quando todos aqueles com capacida-
de para dinamizar, investir, trabalhar e desen-
volver a nossa freguesia tiverem saído, pense-
mos no flagelo que será quando todos aqueles 
com idade para formarem as suas famílias as 
fixarem nas grandes cidades do nosso país dei-
xando ao abandono, por exemplo, os nossos 
centros escolares. 

Nesse momento, quando já nada sobrar 
não nos atreveremos a culpar os jovens, cul-
pemos aqueles que estão nas administrações 
locais – e que nada fizeram para investir, apoiar 
e incentivar os jovens a ficar. 

Desengane-se quem acha que um jovem 
a quem são dadas condições dignas para ficar 
perto da sua família, escolhe ir embora.

Isabel Amaro
01 de dezembro de 2022



5Boletim Informativo / julho-dezembro 2022

Atividades desenvolvidas

3.1 | Passeio-Convívio do Idoso

Realizou-se entre os dias 28 de junho e 1 
de julho, o 35.º Passeio Convívio do Idoso, or-
ganizado pela Câmara Municipal mas com o 
apoio da Junta de Freguesia. 

Depois de 2 anos de interregno, foi com 
um misto de alegria e medo que os nossos 
cerca de 200 idosos se voltaram a reencon-
trar e participar nas atividades em grupo.

O passeio este ano foi até à vila da Bata-
lha, onde os nossos idosos puderam visitar 
o CIBA – Centro de Interpretação da Batalha 
de Aljubarrota e visualizar um espetácu-
lo multimédia que recriou aquilo que foi a 
Batalha de Aljubarrota, assim como a Sala 
Museu onde se encontram ossos de comba-
tentes, armas, armaduras e mais informação 
sobre a Europa Medieval e a Crise Dinástica 
que Portugal atravessava.  

À tarde, foi possível visitarem o lindíssimo 
Mosteiro da Batalha e o EcoParque Sensorial 
da Pia do Urso, que proporciona aos visitan-
tes a possibilidade de envolvência do meio 
que os rodeia não só com a visão, mas tam-
bém com os restantes sentidos, como o tato 
e o olfato.
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Atividades desenvolvidas

3.2 | Festas da Freguesia

Depois de 2 anos difíceis, em que os conví-
vios estiveram desaconselhados e até mesmo 
proibidos, pudemos este ano voltar à normali-
dade e realizar as tradicionais festas em honra 
da Padroeira. 

Os festejos decorreram nos dias 15, 16 e 17 
de julho, nos mesmos moldes de outros anos, 
mas com um entusiasmo diferente. Foram um 
sucesso! Eram já muitas as saudades destes 
convívios e do “pezinho” de dança.

Esta é uma festa que é de todos. Autar-
quia, Associações, particulares e Paróquia, to-
dos participamos e todos temos uma missão! 
Como de costume, não pudémos ter um car-
taz muito rico, pois os recursos financeiros são 
diminutos e os donativos cada vez menores. A 
prioridade é promover momentos de alegria e 
reencontro da população. 

Como é já uma tradição, as noites de sexta-
-feira e sábado são dedicadas ao bailarico, 
enquanto o domingo é focado no culto e na 
cultura. Este começou com a atividade “Do-
mingo de Praça” e a tradicional arruada pelos 
cinco locais da freguesia na companhia da 
Banda Filarmónica 24 de Janeiro de Montal-
vo. De tarde realizou-se a missa em honra da 
nossa padroeira, mas a procissão não saiu à 

rua. Sabemos que este era um momento mui-
to aguardado, mas a saúde das pessoas está 
primeiro. As temperaturas altas que se faziam 
sentir, e o receio de que aqueles que fazem 
promessas pudessem aventurar-se naquele 
chão escaldante, foram os motivos da sua não 
realização. A noite foi dedicada à cultura com a 
animada atuação do Grupo de Concertinas de 
Sicó” e pelo nosso Rancho Folclórico “Os Cam-
poneses de Malpique”, a quem agradecemos.

Aproveitamos ainda para agradecer às 
empresas que se nos associaram e deram um 
contributo financeiro para as festas, reduzindo 
assim os nossos custos orçamentais, desig-
nadamente a Caima – Indústria de Celulose, 
SA; Pegop Energia Elétrica SA; Vítor Bragança 
Unipessoal Lda; Mármores Henrique & Filhos 
Lda; A. Faria da Silva Lda; Carlos Alberto Alves 
Barroso – Construções de Edifícios e Megasoft 
– Equipamentos Informáticos Lda e Rui Lopes 
Seguros.

Agradecemos ainda ao Grupo R. D. “Os Re-
lâmpagos” de Vale de Mestre e à Sociedade Re-
creativa Portelense pela gentileza no emprés-
timo de materiais de apoio e ao nosso sempre 
pronto Rancho Folclórico “Os Camponeses” de 
Malpique, que nos presenteiam sempre com 
as brilhantes atuações. 
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Atividades desenvolvidas

3.3 | 27.º Almoço-Convívio do Idoso

3.4 | Visita de apresentação 
de cumprimentos do Sr. Comandante 
da Brigada Mecanizada

Foi num ambiente alegre que se realizou mais um 
Almoço-Convívio do Idoso, organizado pela Junta de 
Freguesia.

Este decorreu no dia 24 de setembro na messe do 
Quartel da Cavalaria, no Campo Militar de Santa Mar-
garida, onde a animação, confeção e preparação este-
ve a cargo do Rancho Folclórico “Os Camponeses de 
Malpique”, que uma vez mais brilhou com a sua exce-
lente organização.

Deixamos aqui o nosso agradecimento ao Campo Militar de Santa Margarida, à Câmara 
Municipal de Constância, aos Bombeiros Voluntários de Constância e ao Rancho Folclórico, 
por toda a colaboração na realização deste convívio. 

No passado dia 4 de outubro tivemos o 
prazer de receber nas nossas instalações a 
visita do Ex.mo Sr. Comandante da Brigada 
Mecanizada, o Sr. Brigadeiro-General Se-
bastião Joaquim Rebouta Macedo, que to-
mou posse nas suas novas funções a 16 de 
setembro, acompanhado pelo seu adjunto 
Sargento-Mor Sr. Martins Bernardino.

Estas visitas têm como objetivo enalte-
cer as boas relações entre as entidades e 
a partilha comum do bem-estar da nossa 
população.
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Atividades desenvolvidas

3.5 | Apresentação oficial 
do Sr. Comandante da GNR 
do Posto Territorial de Constância

3.6 | Bolinhos, Bolinhos…

3.7 | Plantação de árvore, no âmbito 
das Jornadas Mundiais da Juventude

Recebemos nas nossas instalações, no passado dia 12 
de outubro, o Sr. Comandante do Posto da GNR de Cons-
tância, 2.º Sargento Pedro Fernandes, que veio fazer a 
sua apresentação oficial e mostrar a sua inteira disponi-
bilidade na promoção de uma maior segurança para as 
pessoas e bens da Freguesia. 

Desejamos votos de muito sucesso nesta sua missão!

O “Dia de todos os Santos” 
ou “Dia dos Bolinhos” é sempre 
uma data aguardada pelos pe-
quenotes. É também uma tra-
dição que importa manter para 
que não se perca para outras, vindas de outros países.

Foi com este espírito que o Sr. Presidente foi ao Centro Esco-
lar de Santa Margarida distribuir saquinhos com guloseimas às 

nossas crianças, nunca esquecendo os professores e auxiliares.
Bolinhos, bolinhos à porta dos santinhos...

Na noite do passado dia 26 de novembro, os 
jovens de Santa Margarida plantaram a sua árvo-
re JMJ, que irá ser sinal do grande caminho com 
milhares de jovens de todo o mundo. A árvore foi 
plantada no adro da Igreja Paroquial, em parceria 
com a Junta de Freguesia de Santa Margarida da 
Coutada, com a presença do nosso presidente, 
José Ricardo, e na presença dos jovens das outras 
comunidade do Concelho.

A plantação de árvores é uma ação simbólica 
que acontece um pouco por todo o país, no âm-

bito da organização das Jornadas Mundiais da Ju-
ventude (JMJ), que irão acontecer em Lisboa entre 
1 e 6 de agosto de 2023 na presença de sua Santi-
dade o Papa Francisco, e que pretende marcar este 
evento nacional e, simultaneamente, alertar para 
a importância da 
biodiversidade e 
para as alterações 
climáticas, sensi-
bilizando para os 
seus efeitos. 
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Atividades desenvolvidas

3.8 | 7ª Corrida Solidária São Silvestre

Decorreu no dia 8 de dezembro a 7.ª edição 
da Corrida de São Silvestre Solidária, organiza-
da pela Brigada Mecanizada em conjunto com 
o Município de Constância. Esta contou mais 
uma vez com a ex-atleta Rosa Mota, a piloto 
todo-terreno Elisabete Jacinto e a jornalista Pa-
trícia Matos como embaixadoras.

Esta iniciativa, que associa o desporto à so-
lidariedade, contou nesta edição com a parti-
cipação de 891 atletas, entre crianças, jovens e 
adultos de diversas partes do país, com o obje-
tivo de apoiar as famílias mais carenciadas do 
concelho de Constância.

Apesar da chuva os participantes não des-
mobilizaram, e cumpriram o percurso até ao fim.

Foram muitos os premiados e o mérito dos 

nossos atletas, mas é com muito orgulho que 
destacamos 2 jovens atletas da Freguesia, que 
ficaram classificados nos 1º e 2º lugares da ge-
ral. Deixamos aqui os nossos parabéns ao Ber-
nardo Prazeres e ao Rafael Domingos.

E porque a solidariedade é o grande ob-
jetivo deste evento no final da prova, feitas 
as contas, foram angariadas cerca de quatro 
toneladas de bens alimentares, produtos de 
higiene pessoal e limpeza, material escolar, 
jogos didáticos e tampinhas de plástico, que 
serão entregues à Loja Social da Santa Casa da 
Misericórdia, à Associação Quatro Cantos do 
Cisne, à Associação de Deficientes das Forças 
Armadas e à Pipoca Beatriz.
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Encontros quinzenais às quartas-feiras à tarde

Atividades desenvolvidas

3.9 | Projecto “Sorrisos entre Letras”
Projeto Sorrisos entre Letras 2019-2022
3 Anos a fazer sorrir quem mais precisa em 

momentos difíceis. 

Projeto que tem crescido de dia para dia e 
que devemos às nossas voluntárias, que têm 
dedicado muito tempo e amor a esta causa.

Sorrisos entre Letras em destaque na 
RTP e na SIC.

Exposição no Cine-Teatro de Constância 
3 anos de “Sorrisos entre Letras” 
(22 outubro)

Oferta da D. Lígia Pimpista e restantes 
voluntárias de Avis, 3ª oferta ao projeto

Apresentação do projeto Academia 
da Mente – (08 de Outubro)

Preparação da Árvore de Natal 
(novembro)

Entrega dos trabalhos no serviço 
de Pediatria do IPO - (Dia 6 de de-
zembro)

Entrega dos trabalhos na 
maternidade do CHMT 
em Abrantes 
(Dia 16 de dezembro)
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Atividades desenvolvidas

E como o Natal é para todos 
Desejamos que tenham umas boas festas com tudo 
o que é essencial e que não falte o mais importante: 
a família, a saúde, o amor, … 

3.10 | Natal

3.11 | Domingo de Praça

O Natal é das crianças e costumam ser estas que 
mais vibram com a data. Como é já um costume e 
as nossas crianças assim o esperam, a Junta de Fre-
guesia em colaboração com a Câmara Municipal, 
compraram este ano um livro que será distribuído 
nesta quadra pelo sempre esperado Pai Natal. Este 
ano, à data do fecho desta edição, ainda se desco-
nhecia se o Centro Escolar iria promover alguma 
atividade, mas o Pai Natal não faltará de certeza.

O Domingo de Praça é uma atividade pen-
sada para os artesãos e pequenos produtores 
do nosso concelho, que se realiza no segundo 
domingo de cada mês (com exceção dos me-
ses de julho e agosto) e que teve o seu início 
em 2014.

Esta atividade que no seu início tinha gran-
de dinamismo e aderência quer pelos produ-
tores, quer pela população, tem vindo a perder 
“ritmo” e agora, são muito poucos os que con-
tinuam a participar.

Sabemos que a dispersão da nossa fregue-
sia não ajuda a este tipo de atividades, mas 
entristece-nos ter uma praça com apenas 2 a 
3 vendedores, que se têm esforçado para que 
esta se mantenha.

Deixamos aqui um desafio: mandem-nos 
sugestões que possamos pôr em prática e 
que ajudem a dinamizar a atividade! Caso pre-
cisem, poderão consultar o regulamento no 
nosso site.

O Projeto Academia da Mente é um programa 
destinado a maiores de 55 anos, criado por 3 téc-
nicas da área das Ciências Sociais e Humanas e da 
saúde, que consiste no desenvolvimento de ativi-
dades criativas de estimulação cognitiva, ginástica 

adaptada e dança sénior.  Este é um 
projeto que visa a melhoria da quali-
dade de vida e promover e estimular 
a autonomia e a saúde física e men-
tal dos nossos seniores.

4.1 | Academia da Mente
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Informações

4.2 | Posto CTT

4.2 | Serviço de Atendimento 
e Acompanhamento Social (SAAS) 
e Rendimento Social de Inserção (RSI)

Após vários contactos, conseguimos final-
mente criar condições para abrir um Posto CTT 
na Freguesia. Durante o ano 2022 trabalhámos 
e adquirimos equipamentos para conseguir 
criar as condições impostas pelos CTT, e é com 
muito orgulho que informamos que a partir 
do próximo dia 9 de janeiro de 2023, teremos 
ao dispor de todos um Posto CTT que dará res-
posta a muitas necessidades. Este irá funcionar 
em horário ainda a definir e que será divulga-
do posteriormente.

No âmbito desta nova valência, os serviços 
administrativos estarão encerrados nos dias 4, 
5 e 6 de janeiro para formação das funcioná-
rias.

De entre os serviços que iremos disponi-
bilizar, referenciamos o envio de correspon-
dência, venda de selos e outros produtos CTT, 
levantamento de encomendas, pagamentos, 
levantamento de pensões e reformas, e outros 
no âmbito dos serviços referidos.

SAAS 
O Serviço de Atendimento e Acompanha-

mento Social ou SAAS é um serviço perso-
nalizado, disponibilizado às pessoas e às fa-
mílias em situação de vulnerabilidade social 
ou de carência (pobreza) para as apoiar na 
resolução dos seus problemas. Passa nor-
malmente por: Informação, orientação e 

ajuda no preenchimento dos requerimentos 
necessários; um plano de inserção social e 
eventualmente um apoio em dinheiro.

Funciona nesta Junta de Freguesia às 
quartas-feiras, de quinze em quinze dias, 
entre as 09h30 e as 13h00, podendo fazer a 
sua marcação ou aparecer diretamente nos 
serviços.

Este é um projeto implementado em diversas 
freguesias do concelho de Abrantes e Montalvo e 
que já provou ser “uma mais-valia” para os partici-
pantes.

De entre as atividades que poderão ser desen-
volvidas, referenciamos a dança sénior, psicomotri-
cidade, estimulação cognitiva, literacia digital e em 
saúde rastreios, atividades criativas, yoga do riso e 
gestão emocional.

Como este projeto tem custos para a Junta de 
Freguesia só será implementado, caso se verifique 
haver interesse pela população. Assim, aqueles ou 
aquelas que quiserem participar, devem inscrever-
-se na Junta de Freguesia para os n.os 249736215 ou 

969254506 ou nas folhinhas que distribuímos nos 
cafés e lojas do costume.

Esta atividade, caso seja implementada, será 
gratuita para os participantes, funcionará 1 vez por 
semana e descentralizado pelos vários locais da fre-
guesia.    Inscreva-se!
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Informações

4.4 | Formações certificadas gratuitas

5 | Obras e Melhoramentos

Continuamos a apostar na formação e valo-
rização dos recursos humanos, estabelecendo 
parcerias com entidades diversas e cedendo 
insalações e equipamentos. 

A formação para habilitação de trabalhos 
com moto-roçadoras e motosserras (UFCD 
3124) que iniciou em setembro passado está 
já na reta final, e prevemos iniciar em breve a 
UFCD 6281 que permite a compra e aplicação 
de produtos fitofarmacêuticos.

Estas formações são promovidas pelo IEFP 
e destinadas apenas a pessoas que se encon-
trem a trabalhar.

Caso esteja interessado poderá inscrever-se 
nas seguintes formações:

• UFCD 3124 – Constituição, funcionamen-
to, utilização e manutenção dos equipamen-
tos motomanuais – 50 H

• UFCD 6281 – Processos e Métodos de Pro-
teção Fitossanitária e Aplicação de Produtos 
Fitofarmacêuticos – 50 H

• UFCD 2961 – Regulação, operação e ma-
nutenção de motosserra – 50 H

Caso tenha interesse nalguma formação es-
pecífica, contacte-nos! Apresente-nos as suas 
sugestões! 

Se pudermos ajudar, não deixaremos de 
o fazer…

Para mais informações, inscrição ou suges-
tões poderão deslocar-se aos serviços admi-
nistrativos, consultar o nosso site em: https://
www.jf-santamargaridacoutada.pt ou man-
dar-nos um email para jfstamargarida@mail.
telepac.pt 
Contactos telefónicos: 249736215 ou 969254506

RSI 
Os assuntos referentes ao 

Rendimento Social de Inser-
ção funcionam às sextas-feiras 
entre as 09h30 e as 13h00 ape-
nas em Constância, na antiga 
escola primária junto à Igreja 
Matriz. 

Colocação 
de painéis de 
azulejos para 
embelezamento 
do Cemitério da 
Portela

Reparação do 
empedrado e 
tanque
da Fonte da 
Ti Ana na 
Pereira

As datas do 1º Trimestre do próximo ano serão:
Janeiro – 4 e 18
Fevereiro – 1 e 15
Março – 1, 15 e 29
Em alternativa, caso a urgência assim o imponha, poderá 

ainda procurar o atendimen-
to em Constância de acordo 
com a informação da imagem 
abaixo.
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6 | Prestando Contas (2.º Semestre)

Atividades Administrativas

Prestando Contas

Nome da entidade Apoio 
Financeiro (€)

Outros 
Apoios (€) Finalidade

União Jazz Malpiquense 250 Apoio a obras no recinto das festas

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
Constância 500 Apoio à aquisição e montagem de um motor 

em ambulância

Associação Filarmónica Montalvense, 24 de Janeiro 250 Projeto ABC da Música
(1ª Tranche - ano letivo 2022/2023)

Agrupamento de Escolas de Constância 
– Centro Escolar de Santa Margarida 39,90 Apoio ao magusto – compra de 10 kg castanhas 

Agrupamento de Escolas de Constância
– Centro Escolar de Santa Margarida 528

Materiais didáticos a adquirir nos Suportes 
Pedagógicos em Abrantes para o ano letivo 

2022/2023 – 8 €/aluno * 66 alunos

Associação Cultural Desportiva Aldeiense 1100 Apoio à equipa de Futebol 11 Júniores

Associação Cultural Desportiva Aldeiense 150 Apoio a despesas no âmbito da utilização
 da antiga Casa do Povo

Pedro Filipe Marques Mendes Varino 150 Patrocínio para o Campeonato do Mundo 
de Biatle/Triatle 2022 - apoio a despesas

Grupo R. D. de Vale de Mestre “Os Relâmpagos” 8 Plastificações

Agrupamento de Escuteiros 273 – Tramagal 25 Oferta de troféu

Associação de Pais e Amigos do Corpo Nacional 
de Escutas Agrupamento 707 300 Transporte de terras (+-30 carradas * 10€) 

em agosto e novembro

Associação de Pais e Amigos do Corpo Nacional 
de Escutas Agrupamento 707 800 Apoio à Instalação Elétrica dos contentores 

do acampamento de Escuteiros

Sociedade Recreativa Portelense 42 Isenção taxas – Licenciamento / Declarações / 
Transporte materiais

Associação Os Quatro Cantos do Cisne 22 Isenção taxas – Licenciamento / Declarações

União Jazz Malpiquense 50 Isenção taxas – Licenciamento / Declarações /
Plastificações

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

de equipamentos

TOTAIS (€) 4200 998,90 2.º Semestre

Apoios financeiros e outros, atribuídos

Nota: Os valores inscritos em “Outros apoios” são valores aproximados, tendo por base a nossa tabela de taxas e/ou da aquisição dos materiais oferecidos.

N.º Docs. Emitidos

Atestados e Declarações 112

Licenças Canídeos 184

Licenças Atividades ruidosas de carácter temporário 4

Fotocópias 

A particulares  1171

– APEEAVEC / CESM = 164
– Catequese = 250
– Centro Escolar Sta. Margarida = 120
– Paróquia = 25
– União jazz Malpiquense = 577
– Associação C. D. Aldeiense = 80
– Sociedade R. Portelense = 80
– BVC (Formação) = 2.913

4209

Alvarás
e Averbamentos

Cemitério Paroquial de Santa Margarida
1 Averbamento

1 Concessão sepultura

Cemitério da Portela 1 Averbamento
1 Concessão sepultura

Outros – Serviços de 
apoio à população

– IRS – Modelo 3
– Preenchimento de impressos diversos – SS, Agrupamento 
Escolas Constância, outros 
– Outros – IUC, certidões, outros

-

13
37 
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Assembleia de Freguesia

7 | Assembleia de Freguesia

Assembleia n.º 3 – Ordinária

27 de setembro de 2022

Edital
Ordem de Trabalhos

Ponto 1 – Apreciação, votação e eventual aprovação da Proposta de alteração ao Mapa de 
Pessoal 2022 – aprovado por unanimidade;
Ponto 2 – Ratificação do procedimento de contratação administrativa plurianual por ajuste 
direto, do sistema de alarmes e videovigilância – aprovado por unanimidade;
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.

Assembleia n.º 4 - Ordinária

20 de dezembro de 2022

Edital
Ordem de Trabalhos

Ponto 1 – Análise, discussão e eventual aprovação dos Documentos Previsionais para o ano 
financeiro de 2023: 
 1. Orçamento da Receita e da Despesa
 2. Grandes Opções do Plano (PPI + PPA)
 3. Mapa de Pessoal
Ponto 2 – Análise, discussão e eventual aprovação da Concretização da transferência de com-
petências do Município para a Junta de Freguesia;
Ponto 3 – Celebração de Contrato de Comodato pelo período de 10 anos, renováveis com a 
Câmara Municipal de Constância, dos lavadouros de Vale de Mestre, Pereira, Malpique e Por-
tela – para conhecimento;
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.



A Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada

Deseja a todos os seus fregueses um

Feliz Natal e Próspero Ano Novo


