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M EIRINHAS O RGANIZA F ESTIVAL DA F AVA

F ESTIVAL DA F AVA
I NFORMAÇÕES

A Junta de Freguesia de
Meirinhas organiza, conjuntamente com a ARM
Associação Recreativa de
Meirinhas, Grupo Sóciocartitativo, APA Associação de Pais de Meirinhas e
com o Lar da Felicidade o
Festival da Fava, um evento gastronómico que terá
lugar nos dias 27, 28 e 29
de Abril na zona do salão
das coletividades, onde
também será instalada um
tenda gigante.

ESPECIAIS

Neste Festival da Fava haverá lugar para Tasquinhas,
Venda de Artesanato, Venda de Legumes e Frutas e
para outros tipos de feirantes.
A organização está a preparar um programa de animação especial para o Jantar
de dia 27, para o Almoço e
para o Jantar de dia 28 e
para o Almoço e tarde de
dia 29 de Abril.

•

Agricultores e artesãos de
Meirinhas que queiram
vender os seus produtos
terão espaços gratuitos que
deverão reservar na Junta de
Freguesia até ao dia 4 de
abril

•

A ementas das Tasquinhas
terá vários pratos com
favas, da sopa à sobremesa;

•

Haverá sempre pratos
alternativos às favas;

•

Haverá espaço gratuito
para vendedores e feirantes

•

Há a disponibilidade de
stand’s para apresentação
ou venda de produtos

•

Ajude-nos a tornar este
evento um sucesso: mande os
seus amigos à fava às
Meirinhas;

R ECOLHA DE “ MONSTROS ” P ORTA A P ORTA
“Monstros” porta a porta em toda a
freguesia de Meirinhas.

A Junta de Freguesia em parceria
com a Câmara Municipal de Pombal
está a proceder à recolha de

Basta contactar a Junta de Freguesia pelo telefone 236 942 919 ou
pelo endereço de e-mail da Junta
(jfmeirinhas@gmail.com)
para
agendar a recolha.
Na data e hora agendada os colaboradores da nossa junta passam e

procedem à recolha do “monstro”.
Os monstros (mobílias, colchões,
eletrodomésticos) são resíduos domésticos que, pelo seu volume, forma e dimensões, não podem ser
recolhidos pelos meios normais.
Este serviço de recolha porta a porta
é gratuito, não tendo qualquer custo
ou encargo para o utilizador.

Faixas Secundárias de Gestão de Combustível e Beneficiação de Caminhos Florestais
Em cumprimento do disposto nos artigos 10º e seguintes do Decreto-Lei
Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, que define
de
um conjunto de medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema
Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, torna-se
se público que as vias municipais e os caminhos florestais abaixo discriminados
discrim
serão objeto de intervenção e beneficiação, respetivamente:
MR1: Rua do Palão – Limite de Freguesia, 900m;
MR2: Palão, 1200m;
MR3: Parque de Merendas – Palão, 1000m;
MR4: Rua Vale das Oliveiras – 1000m;
MR5: Transportes Pombalense – Terrinha Longuinha – 1350m;
MR6: Meirinhas de Baixo – Rua de Santo António
– 850m;
MR7: Rua do Casal d’Além – Travessa do Casal
d’Além – 400m.
Esta intervenção contribuirá para reforçar medidas preventivas, no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios, nomeadamente as condições de segurança na circulação e melhoria
da rede viária florestal estratégica, de forma a prevenir e proteger a nossa floresta contra os incêndios, bem como garantir a
proteção de pessoas e bens, permitindo uma intervenção mais
rápida e eficaz. Contamos com a sua colaboração na melhoria
da rede de caminhos florestais do Município de Pombal e da
Freguesia de Meirinhas.
Os trabalhos de beneficiação nos caminhos florestais compreendem manutenção das suas plataformas e respetivo alargamento (até ao máximo de 6 metros).
A identificação e localização dos caminhos florestais a beneficiar é efetuada através de mapas cartográficos anexos ao presente
edital, afixados nos locais de estilo do Município de Pombal e
da Junta de Freguesia, onde podem ser consultados.
Os proprietários, ou os seus legítimos representantes, ou administradores dos prédios confinantes com os caminhos em
apreço poderão acompanhar a execução dos trabalhos e proceder à remoção dos materiais resultantes da gestão de combustível.
Caso os materiais resultantes das ações promovidas não sejam
removidos no prazo de dez dias úteis, serão os mesmos removidos pela Junta de Freguesia ou pelo Município de Pombal.
Para qualquer esclarecimento adicional deverão os interessados
dirigir-se à Sede da Junta de Freguesia ou ao Gabinete Municipal de Proteção Civil.
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J UNTA DE F REGUESIA CRIA SITE NA INTERNET
WWW.JF-MEIRINHAS.PT
No endereço www.jf-meirinhas.pt encontra
o site da Junta de Freguesia de Meirinhas.
Neste site encontra as informações mais
importantes da gestão da junta de freguesia,
nomeadamente todas as atas das reuniões da
junta e da assembleia de freguesia, o plano
plurianual de investimentos, o orçamento,
relatórios e contas, os documentos e informações apreciados pela assembleia.
É neste site que na primeira semana de cada
trimestre a junta vai publicar a lista das empresas e particulares que prestaram serviços
e fornecimentos à Junta de Freguesia.

L IMPEZA

DE TERRENOS
No passado dia 27 de fevereiro, Meirinhas acolheu no
salão das coletividades, uma sessão de esclarecimento
sobre limpeza de terrenos, onde foram apresentadas as
regras para limpeza de terrenos e propriedades.

L IMPEZA DE L INHAS DE Á GUA
A limpeza de linhas de água em zonas
urbanas é uma responsabilidade das autarquias locais.

za da Ribeira do Carregal no troço
urbano junto à Rua de Santo António.

A Junta de Freguesia em parceria com o
Município de Pombal procedeu à limpe-

A limpeza das linhas de água em zonas rurais é da responsabilidade dos
intestantes.
Renovamos o alerta para a necessária
limpeza das linhas de água a todos os
proprietários de terrenos intestantes.
A limpeza permite que a água siga o
seu curso normal, minimizando o
risco de cheias e inundações.
Para mais informações pode contactar a APA Agência Portuguesa do
Ambiente que tutela esta matéria.
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D EFESA DE M EIRINHAS C ONTRA I NCÊNDIOS
A Junta de Freguesia está a
colocar em ação várias medidas para a defesa de Meirinhas contra incêndios. A
primeira foi reequipar e motivar a equipa de voluntários
para a vigilância, depois analisou com os serviços técnicos do município os seguintes temas: bocas de incêndio,
caminhos e acessos florestais,
limpeza de faixas de gestão
de combustível.
Sobre as bocas de incêndio
foi decidido colocar duas
bocas de incêndio de grande
caudal na zona central da
freguesia que permitisse um
rápido acesso e permitisse

14

um carregamento rápido aos
bombeiros. Assim será colocada uma na Rua da Igreja
(no entroncamento com a
Rua Mota Pinto) e outra no
Largo da Igreja.
Nos caminhos florestais foi
feita uma avaliação conjuntamente com os Bombeiros
Voluntários de Pombal, a
Proteção Civil, o Gabinete
Técnico Florestal e a Junta
de Freguesia. No dia 16 de
fevereiro estas entidades
com uma viatura dos bombeiros percorreram os caminhos da freguesia registando
os locais onde o carro dos
bombeiros apresenta dificul-

ABRIL

TEATRO EM MEIRINHAS
No próximo dia 14 de Abril no palco da sede da
Associação Recreativa de Meirinhas (ARM) o Grupo de Teatro Amador de Pombal (TAP) apresenta
a peça “Lusíadas”, numa organização conjunta da
Junta de Freguesia de Meirinhas, do Município de
Pombal e do TAP.
O bilhete custa 1€ por pessoa, no entanto a Junta
de Freguesia oferece a entrada a todos os habitantes com menos de 25 anos, podendo os bilhetes
serem adquiridos na sede da Junta de Freguesia ou
no próprio dia 14 na sede da ARM.
SINOPSE:
Os Lusíadas, a grandiosa obra épica que relata os feitos
heroicos dos Portugueses.
Vale sempre a pena relembrar as imortais palavras de
Luís Vaz de Camões:
“As armas e os barões assinalados,
Que da ocidental praia Lusitana,
Por mares nunca de antes navegados,
Passaram ainda além da Taprobana,
Em perigos e guerras esforçados,
Mais do…”
… hum… se calhar… isto é um pouco aborrecido!...
Luis “Vaz de“ Catarro

dades no acesso e na operação. Os caminhos inventariados terão de ser melhorados
se quisermos que os bombeiros os consigam utilizar.

S ERÃO INSTALADAS DUAS
BOCAS DE INCÊNDIO DE
GRANDE CAUDAL : UMA NA
RUA DA IGREJA E OUTRA
NO LARGO DA IGREJA

J UNTA TEM
L OJA DO
C IDADÃO
JUNTA DE FREGUESIA DE
MEIRINHAS

Rua do Posto Médico, 57
3105 263 Meirinhas
Tel: 236 948 787
Correio eletrónico:
geral@jf-meirinhas.pt
presidente@jf-meirinhas.pt
Secretário: tania.mota@jf.meirinhas.pt
Tesoureiro: joao.pimpao@jf-meirinhas.pt

W WW. JF- MEIRINHAS. PT
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO PRESIDENTE VIRGILIIO LOPES:
TERÇAS E QUINTAS DAS 20H30M ÀS 22H

S ERVIÇOS

JÁ

“ MINI ”

ESPAÇO DO CIDADÃO é o nome da
“mini” Loja do Cidadão que funciona na sede
da nossa Junta de Freguesia de Meirinhas.
O Espaço do Cidadão é um ponto de atendimento que reúne serviços de diferentes entidades num único balcão. No Espaço do
Cidadão tem acesso a inúmeros serviços da
administração central, local e de entidades
privadas que prestam serviços de claro interesse público; pode, por exemplo, tratar da
sua Carta de Condução, solicitar nova senha
ou uma caderneta predial junto da Autoridade Tributária, apresentar despesas junto da
ADSE, tratar de assuntos relativos a emprego
e formação profissional, alterar a morada do
Cartão de Cidadão, solicitar o Cartão Eu-

D ISPONÍVEIS

ACT– Registo de contrato de trabalhadores estrangeiros. Queixas e denúncias.
Aquisição de livros e publicações à ACT.
Formulários e minutas. Simulador: Cálculo do valor a receber no fim do contrato de trabalho. ADSE – Pedido e renovação de Cartão Europeu de Seguro de
Doença. Pedido de 2ª via de cartão de
benificiário (com ou sem alteração de
dados). Emissão de declaração para efeitos de complementaridade. Emissão de
declaração de IRS. Consultas de conta
corrente do beneficiário. Alteração de
nome / IBAN / morada do beneficiário.
Entrega de documentos de despesa. Navegação assistida ADSE Direta: Dados
pessoais do beneficiário. Cuidados de
saúde com limites no regime livre. Declaração para efeitos de IRS. Documento
único de cobrança. O meu acesso a prestadores convencionados. Conta corrente
do regime livre. DGLAB—Certidões
paroquiais. IGAC—Registo de propriedade intelectual – Averbamento. Registo
de obra, Registo de nome literário/
artístico, Certidão. IHRU—Porta 65 –
Submissão candidaturas. MINISTÉRIO
DA SAÚDE – PORTAL DO UTENTE: Cheques dentistas. Reclamação/
elogio/Sugestão. Marcação de consulta.
Listar consulta. Cancelar consulta. Medicação crónica – prescrição, consulta de
estado de prescrição, listar autorizações.
Isenção de taxas moderadoras (pedido,

A FUNCIONAR

NO

ropeu de Seguro de Doença ou realizar os
serviços e-fatura, entre muitos outros.
Esta novo balcão na resulta de uma parceria
que, no mandato anterior, foi oficilizada com
o Municipio de Pombal e com a AMA Agência para a Modernização Administrativa.

E SPAÇO

reclamação ou histórico). Isenção de
taxas moderadoras (Alteração/
Cancelamento). Candidaturas Saúde
oral. DIREÇÃO-GERAL DO CONSUMIDOR Receção de reclamações.
Pedidos de informação. Encaminhamento para a rede de apoio ao consumidor endividado.
SEF Marcação de renovação da autorização de residência. Marcação de renovação/prorrogação do Cartão de Residência SAPA – Sistema automático de
pré-agendamento. ISS Segurança Social Direta. Prestação de informações
com base nos guias práticos no site ISS.
Pedido de Atendimento por marcação.
Consultar NISS – Pessoa Singular, Pessoa Coletiva. Simulações – Pensões.
Proteção Jurídica. RPC – Contribuição
mensal. CGA Requerimento de pensão
de sobrevivência. Pedido de reembolso
de pensão de despesas de funeral. Pedido de subsídio de morte. Requerimento de subsídio de funeral. Requerimento de subsídio por assistência de terceira pessoa e de subsídio mensal vitalício.
Requerimento de aposentação de exsubscritor. Requerimento de contagem
de tempo de ex-subscritor.
Alteração de dados pessoais. Requerimento para pagamento de quotas de
subscritores na situação de licença sem
vencimentos e situações equiparadas.
IMT Carta de Condução: Revalidação.

DO

C IDADÃO

2.ª Via (duplicado). Averbamento do
Grupo 2 (restrição 997). Substituição.
IEFP Candidatos – Netemprego – (Re)
inscrição para emprego, apresentação a
ofertas de emprego, gestão da inscrição
para emprego, registo de CV. Consulta
e gestão de processos, “download” de
documentos, submissão de candidaturas.
Alteração de dados de entidade, gestão
de oferta de emprego, registo de entidade e obtenção de login, registo de oferta
de emprego. AT Senhas de acesso – 1.ª
vez e recuperação. Cadernetas prediais –
obter. IRS – Entrega modelo 3. Obter
comprovativo de entrega de declarações. Obter certidão de liquidação. Obter certidão de dívida e de não dívida.
IUC: obter documento para pagamento.
IMI: obter documento para pagamento.
Dívidas fiscais / Coimas: obter documento para pagamento. E-Fatura: Consulta, recolha, validação de faturas e
associação de receitas médicas. Quitação
de rendas – Emissão de recibo eletrónico. Comunicação anual de rendas recebidas – Modelo 44. AMA Portal do
Cidadão Pedido de alteração de morada
do Cartão de Cidadão. Confirmação de
alteração de morada do Cartão de Cidadão. Pedido de certidões de registo civil,
predial e comercial. Chave Móvel Digital. Registo, alteração PIN, cancelamento e desbloqueio. Orçamento Participativo Portugal: Informação. Proposta.

