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1. DO ENQUADRAMENTO 

 
Diz o SATAPOCAL (Subgrupo de Apoio Técnico na Aplicação do POCAL) em nota de 
esclarecimento data de Novembro de 2009: 

“Na sequência de diversas dúvidas colocadas pelas autarquias locais junto das 
entidades representadas no SATAPOCAL, relativas à necessidade de prestação de contas 
intercalares na sequência das eleições autárquicas de Outubro último, esclarece-se o 
seguinte: 

 
Considerando que: 

. A competência para elaboração dos documentos de prestação de contas nas 
autarquias locais é do órgão executivo colegial das autarquias locais (câmara municipal 
e junta de freguesia) conforme previstos na Lei n. º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro (“Lei das Autarquias Locais” – LAL); 
. De acordo com o estabelecido no POCAL, as contas são prestadas por anos económicos 
que coincidem com o ano civil (princípio da anualidade – alínea b) do ponto 3.1.1); 
. A Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto (Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas 
- LOPTC), na redação dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto determina, no seu 
artigo 52.º que: 

«1 – As contas serão prestadas por anos económicos e elaboradas pelos 
responsáveis da respetiva gerência ou, se estes tiverem cessado funções, por aqueles que 
lhes sucederam, sem prejuízo do dever de recíproca colaboração. 

2 – Quando, porém, dentro de um ano económico houver substituição do 
responsável ou da totalidade dos responsáveis nas administrações coletivas, as contas 
serão prestadas em relação a cada gerência 

3 – A substituição parcial de gerentes em administrações colegiais por motivo de 
presunção ou apuramento de qualquer infração financeira dará lugar à prestação de 
contas, que serão encerradas na data em que se fizer a substituição.» 

 
Resulta que, a prestação de contas, a preparar pelos responsáveis do órgão 

executivo que, na altura legalmente prevista para a sua prestação, se encontrem em 
funções, sem prejuízo do dever de recíproca colaboração com anterior(es) 
responsável(is) do executivo: 

 
● Em regra, será elaborada relativamente a cada exercício económico (n.º 1, art.º 

52.º LOPTC); 
Em qualquer prestação de contas, é exigida a relação nominal de todos os responsáveis do 
executivo da autarquia local, com indicação dos respetivos períodos de responsabilidade.” 
No ano de 2021, de 01 de janeiro de 2021 até 09 de outubro, os responsáveis do executivo da 
Junta de Freguesia de Meirinhas foram: 
Presidente: Manuel Virgílio Gaspar Lopes 
Secretário: Tânia Josete Dias Duarte da Mota 
Tesoureiro: João Carlos Antunes Faustino Pimpão dos Santos 
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De 10 de outubro a 31 de dezembro de 2021, os responsáveis do executivo da Junta de Freguesia 
de Meirinhas foram: 
Presidente: João Carlos Antunes Faustino Pimpão dos Santos 
Secretário: Tânia Josete Dias Duarte da Mota 
Tesoureiro: Judite Silva Simões 
 
Para melhor eficácia da apreciação dos valores financeiros apresentados, optou-se por colocar 
também a informação que constava do relatório de 2020, apresentando-a em formato de letra 
diferente para o que se possa distinguir bem da informação necessária a prestar neste relatório. 
 
Face a este enquadramento apresentamos a prestação de contas do exercício de 2021. 
 
 

2. DO RELATÓRIO  
 
Para disciplina e melhor perceção do presente relato tomamos como boa a apresentação da 
atividade da Junta de Freguesia considerando: 

● INFORMAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILÍSTICA 
Função financeira e contabilística 

● EXECUÇÃO ANUAL DO PPI 
● EXECUÇÃO ANUAL DO PPA 
● PESSOAL 
● INFORMAÇÃO DA ACTIVIDADE: 

Função Posto de Correios 
Função B@m 
Função Educação 
Função Limpeza e Manutenção Urbana 
Programa de Recolha Porta-a-Porta de Monstros e Eliminação de pequenas 
Lixeiras 
PAU Plano de Ajustamento Urbanístico de Meirinhas  
Unidade Local de Proteção Civil 
Função Lazer e Tempos Livres 
Festival da Fava 
APOIAR – Comissão Social Inter-freguesias de Carnide, Meirinhas e Vermoil e 
Desenvolvimento Social 
Freguesia Amiga das Crianças 
Ambiente e Eco Freguesias 
Unidade Local de Proteção Civil 
Obras 
Contencioso  
Cemitério 

● PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 
Este documento tentará relatar o exercício do ano de 2021. 
 
 
 



  

3 
 

 

 
3. INFORMAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILÍSTICA 

 
3.1 Execução da Receita 

As receitas totais do ano 2020 fixaram-se no valor de 390.074,80€, que incluem o Saldo de 
Gerência Anterior de 20.507,07€. As receitas líquidas fixaram-se em 369.567,73€. Na receita 
concretizou-se um grau de execução de 68,85% ao orçamentado, no entanto tratou-se do ano 
que a Freguesia de Meirinhas conseguiu realizar o máximo histórico de receita. 

As receitas totais do ano de 2021, que incluem o Saldo de Gerência Anterior de 20.635,08€ 
fixaram-se em 449.230,29€, valor que representou um grau de execução de 76,9%. 

Regista-se o continuo aumento da receita para um novo máximo histórico. 

A receita tem apresentado a seguinte evolução: 

 

. 

Em 2020 verificou-se um aumento da receita de 6,3% relativamente a 2019 devido, 
essencialmente, à execução da receita de capital no valor de 130 515,23€ que aumentou 
360,87% relativamente a 2019. Aumento originado pelo aumento dos apoios atribuídos pelo 
Município de Pombal para comparticipação de obras, bem como pela alteração do critério de 
classificação da receita. Neste exercício de 2020 foram contabilizados como receita de capital 
todos os apoios atribuídos para investimentos de capital, ao invés de se contabilizarem como 
receita corrente, como até aqui sucedia. 
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Em 2021 verificou-se um aumento da receita de 15,16% relativamente a 2020 devido, 
essencialmente, à execução da receita corrente no valor de 325.758,65€ que aumentou 25,5% 
relativamente a 2020. 

No ano de 2020, quanto à receita corrente, no montante de 259 559,57€ registou uma 
diminuição de 71.227,52€, correspondente a uma variação percentual negativa de 21%. Este 
comportamento foi originado pelo impacto da pandemia COVID 19, mais presente nas receitas 
conexas com a Educação, dados os confinamentos sucessivos que o Centro Escolar de Meirinhas 
teve de cumprir. 

No ano de 2021, quanto à receita de capital, no montante de 123.471,64€ ela registou uma 
diminuição de 7.043,59€, correspondente a uma variação percentual negativa de 3,1%. 

 

3.2 Execução da Despesa 

As despesas pagas no ano de 2020 fixaram-se em 369 439,72€, representando um aumento de 
22.993,54€. 

As despesas pagas no ano de 2021 fixaram-se em 438.862,35€, representando uma taxa de 
execução de 78,72% do previsto em orçamento, registando a seguinte evolução: 

 

. 

O aumento de 6,64% registado na despesa em 2020, foi conseguido pelo aumento de 441,81% 
da despesa de capital que se fixou em 100.520,16€, que compara com o valor de 18.552,47€ de 
2019. 
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No ano de 2021, o aumento de 18,79% registado na despesa foi maioritariamente conseguido 
pelo aumento de 62,86% da despesa de capital que se fixou em 163.708,49€, que compara com 
o valor de 100.520,16€ de 2020. 

A despesa corrente, no ano de 2020 registou uma redução de 17% fixando-se em 268.919,56€. 

A despesa corrente, no ano de 2021 registou um aumento de 2,31% fixando-se em 275.153,41€. 

A taxa de realização da execução orçamental da despesa evolui de 72,41% em 2016, 78,02% em 
2017 para 81,87% em 2018, 95,87% em 2019 cifrando-se em 68,57% em 2020. 

A taxa de realização da execução orçamental da despesa evolui de 72,41% em 2016, 78,02% em 
2017 para 81,87% em 2018, 95,87% em 2019, 68,57% em 2020, cifrando-se em 78,72% em 2021. 

 

3.3 Relacionamento da Receita com a Despesa 

 

 

No ano de 2020 registou-se um aumento na execução da Despesa e Receita de Capital em, 
respetivamente, 441,82% e 260,88% relativamente a 2019. 

O ano de 2021 registou um aumento na despesa de capital de 62,86% e uma diminuição na 
execução da Despesa Capital em 3,1%, relativamente ao exercício de 2020. 

Em 2020 na análise direta dos valores totais da receita e da despesa encontra-se registado um 
saldo positivo de 20.635,08€.   

Em 2021 na análise direta dos valores totais da receita e da despesa encontra-se registado um 
saldo positivo de 10.637€.   
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No ano de 2020, no que concerne à Despesa Corrente e à Receita Corrente, é de registar uma 
diminuição da Despesa Corrente em 58 974,15€, correspondente percentualmente a uma 
diminuição de 17,99%; sendo que Receita Corrente apresenta uma variação negativa de 21,53% 
no valor de 71.227,52€. 

No ano de 2021, no que concerne à Despesa Corrente e à Receita Corrente, é de registar um 
aumento da Despesa Corrente em 6.233,85€, correspondente percentualmente a um aumento 
de 2,31%; sendo que Receita Corrente apresenta uma variação positiva de 25,5% no valor de 
66.199,08€, relativamente a 2020. 

Salienta-se que em 2020 a receita corrente não cobre a despesa corrente, existindo uma 
diferença de 9.359,99€, explicado pelo contexto de pandemia dado que a Junta de Freguesia 
manteve todos os recursos humanos e equipamentos em pleno funcionamento, ainda que os 
períodos de atendimento ao público tenham sofrido um ajustamento. 

No ano 2021 a receita corrente cobre a despesa corrente e ainda gera um valor de 50.605,24€, 
passível de ser utilizado nas rubricas de capital! 

Da leitura do quadro e das notas apresentadas confirma-se o cumprimento do princípio do 
equilíbrio orçamental, revelador da estabilidade orçamental que a Freguesia tem apresentado. 

 

3.4 Saldo de Gerência 

Por definição, o Saldo de Gerência Anterior é o diferencial apurado entre a receita efetivamente 
cobrada e a despesa paga no ano. 

Em 2020 o valor total da receita cobrada bruta foi de 390.074,80€ que contem o valor de 
20.507,07€, respeitante ao Saldo de Gerência apurado no final do ano anterior. 

Em 2021 o valor total da receita cobrada bruta foi de 428.595,21€ a que se acresce o valor de 
20.635,08€, respeitante ao Saldo de Gerência apurado no final do ano anterior, contabilizando-
se um total de receita efetivamente apurada de 449.230,29 

No ano de 2020, ao valor da receita subtrai-se o valor de 369.439,72€ da despesa paga, obtendo-
se um saldo de gerência de 20.635,08€. 

No ano de 2021, ao valor da receita subtrai-se o valor de 438.862,35€ da despesa paga, obtendo-
se um saldo de gerência de 10.367,94€. 

O valor de 20.635,08€ do saldo de gerência do ano de 2020 representa um aumento de 0,62% 
em 128,01€, relativamente ao saldo de gerência do exercício de 2019. 

O valor de 10.637,94€ do saldo de gerência do ano de 2021 representa uma redução de 48,45% 
em 9.998,08€, relativamente ao saldo de gerência do exercício de 2020. 

 

3.5 Situação Líquida 

A leitura do resultado do exercício só pela apreciação do resultado do saldo de gerência pode 
ser redutora, por não considerar as responsabilidades em aberto, mais precisamente o valor das 
dívidas a terceiros. 
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Neste relato apresentamos o indicador que nomeamos de “Situação Líquida”, que resulta da 
subtração ao Saldo de Gerência do valor apresentado no mapa “Outras Dívidas a Terceiros”. 

Assim, no ano de 2020 a situação líquida é de 6.784,57€ apurada, pela subtração de 13.850,51€ 
ao valor do Saldo de Gerência de 20.635,08€. 

Assim, no ano de 2021 a situação líquida é de -14.884,81€ apurada, pela subtração de 
25.521,81€ ao valor do Saldo de Gerência de 10.637€. 

Esta situação pontual ocorreu por atraso no processamento de pagamentos de faturas 
apresentadas no âmbito de acordos de colaboração e contratos interadministrativo assinados 
(nomeadamente relacionados com a educação e como o pagamento parcial do projeto da junta 
de freguesia) no total de 12.365€; bem como a intervenções efetuadas que aguardam a 
formalização do apoio financeiro por parte do Município, no total de 22.000€ de obras que 
aguardam essa formalização. Valores que se encaixados em 2021 resultariam numa situação 
líquida bastante diferente da apresentada a 31 de dezembro de 2021. 

O Saldo de Gerência, as Outras Dívidas a Terceiros e a Situação Líquida tem registado o seguinte 
comportamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Situação Liquida 2 884,7412 159,612 737,520 154,917 834,523 919,426 352,813 277,36 784,57-14 884,

Dívidas Terceiros 0,00 0,00 20 530,44 690,986 819,5512 302,5 -29,52 7 229,6813 850,525 521,8

Saldo Gerência 2 884,7412 159,633 268,024 845,924 654,036 221,926 323,220 507,020 635,010 637,0
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3.6 Relação da Receita, da Despesa e do Saldo de Gerência 
 

 

No exercício de 2020, a Receita e a Despesa sofreram aumentos de valor, originando uma 
estabilidade orçamental, com uma boa cobertura da despesa pela receita e com libertação de 
meios que, podendo ser aplicados em despesas de capital, são transferidos para o exercício 
seguinte. 

A Receita e a Despesa, no ano de 2021, sofreram aumentos de valor, originando uma 
estabilidade orçamental, com uma boa cobertura da despesa pela receita e com libertação de 
meios que, podendo ser aplicados em despesas de capital, são transferidos para o exercício 
seguinte. 

O saldo de gerência do ano em apreço sofreu uma redução significativa comparado com o do 
exercício anterior que se explica por uma maior utilização das verbas da Freguesia e por outro 
lado nos atrasos de recebimento de valores já apresentados a pagamento. 

Os meios libertos constituíram uma reserva de liquidez que a Junta optou por manter. Numa 
estratégia de manter sempre uma liquidez que capacitasse a Junta para qualquer necessidade 
urgente e extraordinária. 

 

3.7 Execução Orçamental 

No ano de 2020, o orçamento da Receita foi executado em 68,85%, que compara com o valor 
registado em 2019 de 101,55%. 
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No ano de 2021, o orçamento da Receita foi executado em 76,90%, que compara com o valor 
registado em 2020 de 68,85%. 

Sublinha-se que no exercício de 2020 existiram receitas de capital no valor de 99.708,16€ com 
origem no Município de Pombal destinadas à comparticipação de custos com várias obras que 
se executaram na Freguesia e com o apoio do Município de Pombal na aquisição da viatura de 9 
lugares que se encontra ao serviço da freguesia desde agosto de 2020. 

Salientando-se, no ano em apreço, a execução das rubricas relacionadas com as transferências 
correntes do Município de Pombal no valor de 127.429,88€, além do valor de 114.471,54€ de 
transferência de capital provenientes do Município de Pombal para os investimentos na obras e 
beneficiação da Rua Familiar, do Largo da Fonte da Hortinha, da construção do Parque de Brincar 
e Jogar e para aquisição de terreno para instalação do futuro Parque de Máquinas e 
Equipamentos da Freguesia de Meirinhas. 

No ano de 2020, no que concerne à Despesa, o orçamento foi executado em 68,57%, que 
compara com o valor registado no ano de 2019 de 95,87%. 

No ano de 2021, no que concerne à Despesa, o orçamento foi executado em 78,72%, que 
compara com o valor registado no ano de 2020 de 68,57%. 

Na despesa sublinha-se os valores das rubricas de despesas com o pessoal no valor de 90.351,72€ 
da aquisição de produtos para venda no posto de correios no valor de 20.001,97€, e as despesas 
relacionadas com as Atividades de Animação e Apoio Familiar no valor de 79.560,05€. 

Na despesa sublinha-se os valores das rubricas de despesas com o pessoal no valor de 98.044,87, 
das despesas relacionadas com as Atividades de Animação e Apoio Familiar no valor de 
83.343,04€ e as despesas relacionadas com a aquisição do terreno para instalação do futuro 
Parque de Máquinas e Equipamentos da Freguesia de Meirinhas que totalizaram 32.933,37€, 
bem como o valor 42.7321,53€ investido na construção do Parque de Brincar e Jogar no recreio 
da Antiga Escola Primária de Meirinhas. 

No gráfico apresentamos a Evolução da Execução Orçamental: 
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3.8 Rendas e Alugueres 

No exercício de 2020 a Freguesia registou o recebimento de 4.818,00£€ relativas ao 
arrendamento das instalações do Bar do Mercado e do Posto Médico de Meirinhas. 

A Freguesia no ano de 2021 registou o recebimento de 4.568,00€ de rendas relativas ao 
arrendamento de instalações do Bar do Mercado e do Posto Médico das Meirinhas. 

Neste ano, como no ano transato, para dirimir impactos relativos com a pandemia do COVID 19 
e conforme o plano de contingência aprovada para a Freguesia de Meirinhas o Bar do Mercado 
foi encerrado, sendo que não foram cobrados os valores referentes ao período temporal 
correspondente. 

 

 

À data de 31 de dezembro de 2021 estavam por receber algumas rendas do Bar do Mercado 
que à data deste relatório já se encontram recebidas. 

 

3.9 Posições de valores por receber já contratados e ainda não recebidos  
 
Existem posições relativas a matérias relativas a acordos de colaboração e à educação que por 
serem valores consignados, comprometidos e cabimentados na fonte, não se reproduzem no 
relatório, bem como as descritas no ponto anterior. 
 
 

3.10 Posições de valores a pagar com custos já apresentados a pagamento 
 
No final do exercício de 2020 registamos um valor de faturas em conferência no total de 
13.850,51€ que se apresenta nas rúbricas relativas a Dívidas a Terceiros. 

O “Outras Dívidas a Terceiros” apresenta todas as faturas entradas na Junta de Freguesia e que 
se encontram em conferência ou em pagamento à data de 31 de dezembro de 2021, totalizando 
um valor de 25.521,81€ que compara com o valor de 13.850,51€ registado no final do exercício 
de 2020. 

Na data de elaboração deste relato as contas já se encontram conferidas e pagas. 

 
3.11 Património 

 
Encontram-se completamente implementados os procedimentos ínsitos no Regulamento do 
Inventário e Cadastro dos Bens da Junta de Freguesia aprovado em 19/09/2019. 
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● Imóveis 

Prosseguiu o processo de registo em sede de Conservatória do Registo Predial de imóveis 
propriedade da Freguesia. 
Iniciou-se o processo de registo do Salão das Coletividades. 
Adquiriu-se um terreno ao Vale Travesso, para instalar terreno para instalação do futuro Parque 
de Máquinas e Equipamentos da Freguesia de Meirinhas 

 
● Equipamentos 

No ano de 2021 procedeu-se à aquisição de computadores para o serviço da junta, colocando-
se os existentes na antiga Escola Primária onde abrimos o Centro de Ocupação à Juventude para 
o qual se adquiriram outros equipamentos. 

O valor do património adquirido ascendeu a 37.414,40€, conforme se pode apreciar na seguinte 
listagem: 

 
 
 
Nos documentos da Prestação de Contas encontra-se mapa “Modelo – 1 Divulgação do 
Inventário do Património (mico entidades)” que apresenta o detalhe do património 
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3.12 Saldos Bancários  
 

À data de 31/12/2020, a Freguesia possuía os seguintes saldos nas contas de depósito à ordem: 

CCAM Conta Operação de Tesouraria CTT 0€ 

CCAM Conta Principal Junta 17 065,14€ 

CCAM Conta Operação de Tesouraria Educação 6 371,55€ 

CCAM Depósito a Prazo 0€ 

CGD Conta CGD 0€ 

 TOTAL 24 326,69€ 

 

À data de 31/12/2021, a Freguesia possuía os seguintes saldos nas contas de depósito à ordem: 

CCAM Conta Operação de Tesouraria CTT 0€ 

CCAM Conta Principal Junta 6.468,07€ 

CCAM Conta Operação de Tesouraria Educação 25.876,76€ 

CCAM Depósito a Prazo 0€ 

CGD Conta CGD 0€ 

 TOTAL 32.344,83€ 

 

 

4. EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 
(PPI) 

 
“O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) é um documento previsional de cariz político 
– económico, onde se registam as diversas iniciativas da Junta de Freguesia, 
designadamente investimentos prioritários para um determinado ano económico. 
O PPI pretende fomentar uma prática de planeamento, informando sobre os projetos de 
investimento que a Autarquia pretende realizar, a sua calendarização, o seu custo e a 
forma de financiamento de cada projeto, fundamentando a sua elaboração na definição 
das prioridades na seleção dos investimentos de forma realista, tendo em conta que os 
custos nele previstos devem ser compatíveis com as disponibilidades financeiras da 
Autarquia.” In CCDRC - Cooperação técnica entre a CCDRC e as Juntas de Freguesia da 
Região Centro 
 

O PPI previa investimento no valor de 167.388,07€ para o ano de 2020, tendo sido executado no 
valor de 99.663,30€, com uma taxa de realização de 26,84%. 
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O valor executado de 99.663,84€ de 2020, compara com o valor executado em 2019 de 
22.241,94€ em 2019, 15.670,84€ em 2018 e em 2017 de 21.481,65€. 

 

No PPI para 2021 estava previsto investimento no valor de 178.241,38€, tendo sido executado 
no valor de 88.491,18€, com uma taxa de realização de 49,65%. 

O valor executado de 88.491,18€ de 2021, compara com o valor executado em 2020 de 
99.663,30, de 22.241,94 em 2019, de 15.670,84€ em 2018 e em 2017 de 21.481,65€. 

As taxas de realização do PPI apresentam a seguinte evolução 49,65% (2021), 26,84% (2020), 
49,76% (2019), 60,96% (2018) e 50,19% (2017). 

 
5. EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DAS AÇÕES MAIS 

RELEVANTES (PPA)  
 
“O Plano Plurianual de Ações Mais Relevantes (PPA) não está expressamente previsto no 
POCAL, não existindo qualquer normativo quanto à sua utilização ou formato. A autarquia 
utiliza este documento como um auxiliar à gestão m enquadrado num formato idêntico 
ao PPI, onde são inscritas as ações ou os projetos que impliquem despesas correntes.” 
In União de Freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra – Grandes Opções 
do Plano e Orçamento 2016 

 
Foi em 2018 que, pela primeira vez, a Junta de Freguesia de Meirinhas integrou na sua gestão o 
PPA – Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes. 

Para o ano de 2020,07 o PPA previa a afetação de 16.951,30€, tendo sido executado no valor de 
9.653,78€, com uma taxa de realização de 16,42%. 

Para o ano de 2021 o PPA previa-se a afetação de 39.129,76€, tendo sido executado no valor de 
17.820,63€, com uma taxa de realização de 45,54%. 

O valor executado de 17.820,63 em 2021 compara com o valor executado de 16.951,30€ em 
2020, de 18.677,64€ em 2019 e de 16.058,88€ em 2018. 

As taxas de realização do PPA apresentam a seguinte evolução 45,54% (2021), 16,42% (2020), 
78,98%% (2019) e de 56,01% (2018). 

 

6. PESSOAL 
 
No final do ano de 2021 o quadro de pessoal da Freguesia completo, com o preenchimento de 
2 Assistentes Técnicos e 3 Assistentes Operacionais. 
 
No que concerne a pessoal, importa informar a contratação por avença de um Assistente 
Técnico, bem como a contratação por requisição de prestação de serviços de uma técnica para 
animação de ginástica para idosos, e de assistentes e técnicas para operacionalização das férias 
ativas, OTL’s e Centro de Ocupação à Juventude e para as Atividades Extracurriculares (AEC’s), 
desde setembro de 2021. 
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Informa-se também que se encontra contratada, por avença, uma Técnica Superior ao serviço 
da APOIAR-Comissão Social Inter-Freguesias de Carnide, Meirinhas e Vermoil, assumindo a 
Freguesia de Meirinhas o valor correspondente a 1/3 do valor definido para as avenças de 
Técnicos Superiores. 
 
 

 

7. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE 
 

7.1 Função Posto de Correios 

No ano de 2018 as vendas dos produtos no posto de correios registaram o valor de 23.953,13€. 

No ano de 2019 as vendas dos produtos no posto de correios registaram o valor de 23.282,54€. 

No ano de 2020 as vendas dos produtos no posto de correios registaram o valor de 20.696,31€. 

No ano de 2021 as vendas dos produtos no posto de correios registaram o valor de 20.669,83€. 

 

No final do exercício de 2020 a função Posto de Correios registou um prejuízo de 7.957,08€, assim 
obtido: 

Receita Despesa 

Vendas 20 696,31 € Aquisição Produtos 20 001,97 € 

Contrato 5 463,28 € Pessoal (1 Func.) 14 114,70€ 

  26 159,59 €   34 116,67 € 

-7 957,08€ 

 

No final do exercício de 2021 a função Posto de Correios registou um prejuízo de 2.232,41€, 
assim obtido: 

Receita Despesa 

Vendas 20 669,83 € 
Aquisição 
Produtos 13 693,32 € 

Contrato 7 232,52 € Pessoal (1 AT) 16 441,44 € 
27 902,35 € 30 134,76 € 

-2 232,41 € 
 

No que concerne a artigos em stock a 31 de dezembro de 2021 encontravam-se 4.522, 53€ de 
artigos em stock, que compara com o valor de 10.005,73€ de 2020, 8.065,25 em 2019 e de 
5.935,33€ em 2018. 

Em 2020, considerando o valor que se apurou em stock e o inerente impacto na liquidez da Junta 
de Freguesia, alterou-se o modo de aquisição para aquisição à consignação com uma redução 
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da comissão da Junta em cada produto de venda. Os artigos mais vendidos passaram a ter uma 
comissão para a Freguesia de 4% ao invés dos 5%. 

No que concerne aos custos com recursos humanos é de salientar que o recurso humano que 
assume a função de prestar os serviços inerentes ao posto de correios, também assume os 
encargos administrativos e de cobrança dos assuntos relacionados com a educação. 

A situação financeira melhorou com o novo contrato assinado em 2021, sendo que no final de 
2022 teremos o primeiro exercício completo ao abrigo do novo contrato o que nos permitirá 
uma análise mais cuidada do benefício advindo da nova relação contratual. 

 
7.2  Função B@m 

A Junta de Freguesia de Meirinhas tem contrato interadministrativo com o Município de Pombal 
para a disponibilização de vários serviços. 

Neste contrato o Município transfere 12.990€ para pagamento de um recurso administrativo e 
assume o pagamento de comissões, que têm tido a seguinte evolução: 

 

Ano Número 

Movimentos 

Valor cobrado pela junta 

e entregue ao Município 

Comissões recebidas 

pela junta 

2013 3 732 46 531,43€ 1.866,00€ 

2014 3 452 42 202,04€ 1.726,00€ 

2015 3 369 43 528,02€ 1 684,50€ 

2016 3 177 45 194,60€ 1 555,50€ 

2017 3 009 46 797,39€ 1 504,50€ 

2018 2 789 53 311,32€ 1 394,50€ 

2019 2 603 43 371,47€ 1 301,50€ 

2020 1 858  929,00 € 

2021 1 972  986,00€ 

total   11 961,50€ 

 
 
 

7.3 Função Educação 

No BM ano letivo 2020-2021, a Junta de Freguesia de Meirinhas contratou com o Município de 
Pombal a conservação do Centro Escolar e de todos os serviços de CAF e Atividades de Apoio à 
Família (AAF) da Pré-Primária de Meirinhas (atividades cujo desenvolvimento protocolamos com 
a APA – Associação de Pais de Meirinhas), bem como o serviço de refeições e responsabilizamo-
nos pela cobrança e pagamento das aulas de natação.  
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Com os novos corpos sociais da APA não foi possível manter o mesmo entendimento e 
relacionamento protocolar. Assim, no ano 2021/2022 a Freguesia de Meirinhas assumiu a 
responsabilidade total de todas as atividades não letivas e AEC’s, tendo protocolado com a APA 
a disponibilização de recursos humanos,  cujos encargos foram totalmente suportados pela 
Freguesia de Meirinhas. 

● Pré-Primária 

No ano letivo 2017-2018 prestámos serviços a 59 crianças. 

No ano letivo 2018-2019 prestámos serviços a 71 crianças. 

No ano letivo 2019/2020 prestámos serviços a 75 crianças. 

No ano letivo 2020/2021 prestámos serviços a 66 crianças 

No ano letivo 2021/2022 prestamos serviços a 68 crianças. 

 
● 1.º Ciclo 

No ano letivo 2017-2018 prestámos serviços a 88 crianças. 

No ano letivo 2018-2019 prestámos serviços a 82 crianças. 

No ano letivo 2019/2020 prestámos serviços a 73 crianças. 

No ano letivo 2020/2021 prestámos serviços a 81 crianças. 

No ano letivo 2021/2022 prestamos serviços a 93 crianças. 

 
● Piscina 

Foi estabelecido um acordo com o Clube Académico de Leiria para os alunos usufruírem de 
aulas de natação na Piscina Belo Horizonte: 

2017-2018: 21 alunos da pré-primária. 

2018-2019: 58 alunos da pré-primária e da primária. 

2019-2020: 56 alunos da pré-primária e da primária 

2021-2022: 73 alunos do CE Meirinhas 

 
● Centro Escolar 

A Junta de Freguesia manteve uma posição de acompanhamento da articulação entre o 
Município de Pombal, a Direção do Centro Escolar e a APA (Associação de Pais de Meirinhas), 
permitindo uma cuidada gestão do espaço e das muitas atividades que foram desenvolvidas. 

Solicitámos ao Município a elaboração de projeto de ampliação do refeitório, dado que o 
tamanho da sala não é suficiente para a eficiência e eficácia do serviço de refeições. 

Os canteiros do recreio interior junto ao brinquedo, foram suprimidos pela colocação de betão 
poroso. Os canteiros estavam muito próximos do brinquedo e eram local de passagem das 
crianças. 
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● Eco-escolas 

Quer o CE Meirinhas, quer o Colégio João de Barros alcançaram o galardão Eco-Escolas no ano 
letivo 2020-2021. 
 
Participámos na esmagadora maioria das reuniões do Conselho Eco-Escola das duas escolas. 
Nestas reuniões tivemos a oportunidade de ouvir os conselheiros e de colocar à sua apreciação 
os projetos que a Freguesia estava a desenvolver e a projetar.  
 

● Natal 
A Junta de Freguesia assegurou uma prendas a todos as meninas e meninos da Creche do Lar da 
Felicidade e do Centro Escolar, e colaborou com a APA, no que foi solicitado, na organização da 
Festa de Natal. 
 

● Atividades 
Projeto Jovem Presidente de Junta de Meirinha: Com o Colégio João de Barros, iniciámos o 
processo para eleição de novo presidente da junta jovem; bem como possibilitámos os meios 
para que a Presidente de Junta Jovem Laura Silva Mota concluísse com sucesso o seu programa 
de candidatura. 

 

7.4 Função Limpeza e Manutenção Urbana 

A Junta de Freguesia manteve os níveis de serviço no que concerne à limpeza e manutenção 
urbana, bem como à gestão do cemitério, sua salubridade e gestão dos covais. 

É de sublinhar que nos trabalhos de limpeza e manutenção urbana não usamos Glifosato, nem 
qualquer químico ou similar. 

No ano de 2021 registámos a limpeza/manutenção de 69 ruas, num total de 195 intervenções. 

Rua Datas                                                               Nº Intervenções 

Rua Casal D'Além                        15/02; 20/09;0 8/11; 15/11                      4 

Rua Camilo dos Santos              22/nov 1 

Rua Com. Narciso Mota            

04/01; 08/01; 22/01; 05/04; 03/05; 24/05; 07/06; 
02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 06/09; 13/09; 20/09; 
02/11; 15/11; 13/12;      17 

Rua Cova dos Sardões               22/05;                                                                               1 

Rua da Barreira Malhada         08/02; 15/02; 22/02;                                                  3 

Rua da Bela Vista                         01/03; 05/07; 20/09; 02/11;                                    4 

Rua da Cabine                              15/03; 22/03; 27/09; 02/11;                                    4 

Rua da Calçada                             26/04; 27/12;                                                                2 

Rua da Cavadinha                       21/06; 02/11; 20/12;                                                  3 

Rua da Cheira                               30/08; 15/11;                                                                2 

Rua da Farmácia                          17/05; 02/08;                                                                2 

Rua da Fonte (Palão)                 08/02; 22/02; 02/11; 13/12; 27/12;      5 

Rua da Fonte da Hortinha        26/04; 14/06; 13/12;                                                  3 

Rua da Hortinha                           14/06; 26/07; 09/08;                                                  3 
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Rua da Igreja                                 
08/02;15/02; 22/02; 12/04; 17/05; 24/05; 31/05; 
07/06; 26/07; 02/08; 09/08; 27/09; 18/10; 20/12; 14 

Rua da Ladeira                              26/04; 13/09; 25/10; 27/12;                                    4 

Rua da Lagoinha                          13/09;                                                                               1 

Rua da Portela                              16/04; 26/04; 30/08;                                                  3 

Rua da Portelinha                       13/09;                                                                               1 

Rua das Achadas                         26/04; 12/7; 19/07;                                                     3 

 Rua das Achadas Largas            04/jan 1 

Rua das Chanheiras                    19/04; 19/07;                 2 

Rua das Covinhas                        22/02;                                                                               1 

Rua do Campo de Futebol       24/05; 05/07; 06/09; 13/09; 20/09;      5 

Rua do Carregal                           20/09;                                                             1 

Rua do Cemitério                        
15/02; 03/05; 31/05; 09/08; 16/08; 06/09; 18/10; 
02/11; 20/12;        9 

Rua do Comércio                         04/01; 17/05; 07/06; 23/08; 11/10; 20/12;       6 

Rua do Lagar                                 15/03; 13/09; 27/09;                                                  3 

Rua do Marco                               31/05; 22/11;                                                                2 

Rua do Moinho de Vento         28/06;                                                                               1 

Rua do Norte                                02/08; 02/11;                                                                2 

Rua do Outeiro                            20/09;                                                                               1 

Rua do Palão                                 22/02; 19/04; 19/05; 13/09; 25/10; 06/12; 27/12;              7 

Rua do Poço                                  19/abr 1 

Rua do Posto Médico                08/11;                                                                               1 

Rua do Vale                                   15/03; 22/03; 27/09;                                                  3 

Rua dos Olheiros                         25/10;                                                                               1 

Rua dos Olivais                             08/03; 25/10;                                                                2 

Rua Estrada do Barracão          17/05; 28/06;                                                                2 

Rua Familiar                                   17/mai 1 

Rua Nova                                        21/06; 02/11;                                            2 

Rua Prof. Mota Pinto                 
01/02; 08/02; 15/02; 05/04; 03/05; 10/05; 14/06; 
26/07; 02/08; 09/08; 20/09; 11/10; 02/11; 13/12;       14 

Rua S. Francisco                           12/04; 19/04; 19/07;                                                  3 

Rua S. Pedro                                 05/07; 12/07;                                                               2 

Rua Santo António                      01/03; 15/11; 22/11; 27/12;                                    4 

Rua Vale das Figueiras               25/10; 08/11; 15/11;                                                  3 

Rua Vale das Oliveiras               25/10;                                                                               1 

 Travessa Aspirante Areia          23/08;                                                                               1 

Travessa da Bela Vista               01/03; 05/07; 27/09;                                       3 

Travessa da Calçada                   08/02; 26/04;                                                            2 

Travessa da Cavadinha              21/06;                                                                               1 

Travessa da Fonte                       27/12;                                                                               1 

Travessa da Igreja                       01/03; 24/05; 02/08;   3 

Travessa da Indústria                 21/jun 1 
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Travessa da Ladeira                    02/11;                                                                               1 

Travessa das Achadas                12/07;                                                                               1 

Travessa das Alminhas              04/jan 1 

Travessa das Chanheiras          19/abr 1 

Travessa das Covinhas              22/02;                                                                               1 

Travessa de S. Pedro                  26/04; 12/07;                                                       2 

Travessa do Carregal                  20/09;                                                                               1 

Travessa do Centro                    09/08;                                                                               1 

Travessa do Lagar                        15/mar 1 

Travessa do Mercado                22/05; 31/05;                                                  2 
Travessa do Moinho de 
Vento                                                         27/09;             1 

Travessa do Monte                    05/abr 1 

Travessa do Norte                      31/05; 27/09;                                                   2 

Travessa Sul Covão                     08/02; 14/06; 02/11; 06/12;                              4 

Zona Industrial                             10/03; 27/09;                                                 2 
 

 
7.5 Programa de Recolha Porta – a – Porta de Monstros e Eliminação de Pequenas 

Lixeiras 

No ano de 2021 recolhemos 374 artigos, que comparam com os 221 artigos recolhidos em 220, 
com os 212 de 2019 e com os 173 artigos recolhidos no ano de 2018. 

Foram eliminadas duas pequenas lixeiras, uma junto à Rua de Santo António e outra nas 
Achadas. 

  

7.6 Plano de Ajustamento Urbanístico de Meirinhas 

No ano de 2021 recorreram a este programa 6 meirinhenses tendo sido investidos 1.018,25€. 

No ano de 2020 recorreram a este programa 4 meirinhenses tendo sido utilizados 722,87€, em 
2019 4 meirinhenses tendo sido utilizados 861,47€, em 2018 6 meirinhenses tendo sido 
utilizados 897,73€. 

 

7.7 Função Lazer e Tempos Livres 

● Parques de Lazer 
Mantivemos a manutenção dos parques existentes. 

● Zona de Brincar e de Jogar 
No dia da Criança inaugurámos a Zona de Brincar e de Jogar no recreio da antiga Escola Primária 
de Meirinhas. 
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● Atividades 
Inaugurámos o COJ (Centro de Ocupação de Tempos Livres) nas salas da antiga Escola Primária 
de Meirinhas com as valências de sala para o ensino da música, sala de jogos, sala de estudo e 
sala de biblioteca e espaço internet. 

De sublinhar os donativos de vários particulares e institucionais nos quais destacamos a Senhora 
Dona Prazeres Botas que doou o mobiliário que equipa a Sala de Estudo, o Banco Santander 
Totta qie doou mobiliário de escritório, o Grupo MCS Mota Ceramics Solutions que doou o valor 
da aquisição da mesa de ténis de mesa, a Lusiaves SA que doou o valor para aquisição da mesa 
de bilhar, o Restaurante Paris que doou a mesa de matraquilhos e o Município de Pombal que 
assumiu as ligações à internet, a disponibilização de WI FI e assumiu as questões técnicas da 
biblioteca, disponibilizando funcionários da Biblioteca Municipal. 

À semelhança dos anos anteriores decorreu em julho o Programa de Ocupação de Tempos Livres 
(OTL) com apoio do IPDJ – Instituto Português do Desporto e da Juventude.  

Em dezembro, na interrupção letiva de natal, levámos a cabo também programas de ocupação 
de tempos livres. 
 
 

7.8 Festival da Fava  

Esta é uma iniciativa em parceria com APA – Associação de Pais de Meirinha, Associação Lar da 
Felicidade, a Associação Recreativa de Meirinhas e com o Grupo Sócio Caritativo da Paróquia de 
Meirinhas. 

Devido à pandemia Covid-19 o certame não se realizou, no entanto procedemos à 
implementação de um programa de distribuição de fava porta-a-porta que teve uma boa 
aceitação. 

 

7.9 APOIAR - Comissão Social Inter-freguesias de Carnide, Meirinhas e Vermoil  

Como integrante deste relatório anexamos o relatório de atividades de 2021 da APOIAR. 

No último trimestre de 2021 os executivos das 3 freguesias reuniram e decidiram avançar 
formalmente com a criação da Associação de Freguesias (AF) a que daremos o nome de Apoiar 
e na qual iremos propor aos órgãos das freguesias que sejam delegadas na A.F. unicamente as 
competências que as Freguesias possuem na área da Ação Social. 

 

7.10 Freguesia Amiga das Crianças 

Em 2021 foi inaugurado, no Dia da Criança, a Zona de Jogar e Brincar no recreio da Antiga Escola 
Primária de Meirinhas. 

Foi também neste ano que inauguramos o Centro de Ocupação à Juventude, na antiga Escola 
Primária de Meirinhas, com as valências de sala para ensino de música, sala de jogos, sala de 
estudo e biblioteca com espaço internet. 
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7.11 Ambiente e Eco Freguesias 

Meirinhas foi distinguida como Eco Freguesias, pela segunda vez consecutiva e com uma 
percentagem mais significativa do que a alcançada na anterior edição. 

O Município lançou um procedimento para recuperação de caminhos florestais, cujas máquinas 
estamos à espera que cheguem a Meirinhas. 

Procedeu-se à limpeza dos trabalhos de limpeza de linhas de água não navegáveis situadas em 
ambiente urbano, nomeadamente de troços da Ribeira do Carregal e do Rio Cabrunca. 

Concretizou-se a limpeza de 15,40 ha de faixas de gestão secundárias de 10 metros a vias de 
comunicação rodoviária. 

Procedeu-se à remoção de todos os depósitos de sobrantes florestais que existiam na freguesia. 

Iniciámos o procedimento para a criação do Provedor de Ambiente de Meirinhas e para a criação 
do Conselho do Meio Ambiente da Freguesia de Meirinhas. 

Inaugurámos o Percurso Pedestre de Meirinhas “Rota das Fontes”. 

 

7.12 ULPC e Prevenção Fogos Florestais  

Monitorizaram-se todos os caminhos florestais, bem como se procedeu a uma vigilância atenta 
e constante nos meses historicamente mais suscetíveis a ignições. 

Procedeu-se ao acompanhamento e monotorização dos trabalhos de limpeza de 15,4 hectares 
de faixas de gestão de combustível, que compara com 11,32HA (2020), 13,4ha (2018) e 11,67ha 
em 2019. 

A ULPC monitorizou o Rio Cabrunca, com especial atenção à prevenção de sinistros decorrentes 
da derrocada das margens desta linha de água. 

 

7.13 Obras 

As obras mais relevantes foram: 

Rua do Vale e Rua da Cabine - efetuada a asfaltagem da totalidade da Rua da Cabine e da Rua 
Vale desde a Rua Professor Mota Pinto e a Rua da Cabine;  

Rua Familiar 

- Continuaram os arranjos urbanísticos, com alagamento, redimensionamento da rede de 
águas pluviais e colocação de passeio; 

- Asfaltagem da Rua Familiar desde a Rua Comendador Narciso Mota até ao nº 35 da rua;  
- Definido acordo para alargamento da rua e colocação de passeio com os proprietários 

do terreno com arbustos altos e da moradia em frente. 

Travessa da Cavadinha  

- Efetuada a asfaltagem; 
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Rua Comendador Narciso Mota  

- Reparação de passeio 

Rua da Bela Vista  

- Asfaltagem desde a Travessa da Igreja até à Rua da Cabine 

Rua da Fonte Nova  

- Asfaltagem parcial que não foi executada na empreitada anterior 

Rua do Campo de Futebol  

- Projeto de passeios terminado. Projeto e medições entregue à CMP. 

Rua de Santo António 

- Terminado o projeto de passeio desde o início à Rua Prof. Mota Pinto até à Ribeira do 
Carregal. Projeto e medições entregues à CMP. 

Cemitério  

- Lançada a empreitada de construção de novas sepulturas; 

 

• Imóveis 

Antiga Escola Primária – desenvolvimento com projetista do projeto para adaptação do interior 
e espaço envolvente aos novos usos pretendidos: Sede da Junta de Freguesia, Correios e zona 
de Juventude; 

Parque de Máquinas e Equipamentos - Adquiriu-se terreno com o objetivo de nele ser 
construído este equipamento; 

 

• Salão das Coletividades 

Encerramento dos trabalhos de requalificação e impermeabilização do sector onde funciona o 
bar; 

 

• Largos e Praças 

Fonte da Hortinha – conclusão requalificação do Largo e da Fonte; 

 Largo do Campo de Futebol - procedeu-se aos trabalhos de melhoramento do canteiro 
existente; 

 

• IC2 

Município remeteu proposta final de projeto de requalificação à IP para aprovação final. 
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• Saneamento  

Palão: conclusão do projeto; 

IC2 (entre as bombas da Galp e o entroncamento com a Travessa das Alminhas) e Travessa das 
Alminhas: Foi elaborado o projeto de novo emissário para drenar todas as habitações 
confinantes; 

 

• Iluminação Pública 

Foram encaminhados vários pedidos de reparação e substituição de BIP’s. 

Foram encaminhados pedidos de colocação de novos BIP’s.  

Foram feitas rondas periódicas à freguesia com um colaborador da Junta de Freguesia e um 
técnico da EDP. 

 

• Pavilhão Gimnodesportivo 

Apoio ao Município de Pombal no levantamento dos trabalhos de recuperação necessários e 
que estão inscritos na empreitada que o Município lançou para a reparação e requalificação do 
Pavilhão. 

 

7.14 Contencioso 

Mantém-se inalterado o ponto de situação dos dois processos existentes à data de tomada de 
posse do anterior executivo. 

 

7.15 Cemitério 

No ano de 2021 a Junta de Freguesia manteve a gestão do cemitério, com a seguinte expressão 
financeira: 

  Despesas Receitas Apuro 
2016 1 627,92 € 6 410,00 € 4 782,08 € 
2017 7 071,76 € 10 730,01 € 3 658,25 € 
2018 615,00€ 6 000,00 € 5 835,00 € 
2019 1 557,07€ 4 030,00€ 2 472,93€ 
2020 1 507,00€ 14 305,00€ 12 798,00€ 
2021 1 380,49€ 12 588,00€ 11 207,51€ 
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8. PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 

Apresenta-se a lista e ponto de situação dos procedimentos de contratação pública iniciados no 
ano de 2021, com informação do estado de realização a 31 de dezembro. 

 

 
 

 

9. ATIVIDADES E INICIATIVAS MAIS RELEVANTES 
 
Apresentamos, por ordem cronológica, as atividade e iniciativas mais relevantes de 2021: 
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No ano de 2021 realizou-se o Censos 2021 que empenhou a Freguesia, num trabalho 
coordenado pela Senhora Secretário da Junta de Freguesia de Meirinhas, Tânia Mota. 

 

06 de janeiro: A APOIAR e a ONG Atlas People Like Us entregaram o primeiro pingente detetor 
de quedas a uma sénior da nossa Freguesia. Este dispositivo permitirá uma atuação mais rápida 
junto dos seniores, em caso de queda ou outro acidente.  

 

 

 

27 de janeiro: Iniciou-se a obra de colocação de Parque Infantil no recreio da antiga Escola 
Primária de Meirinhas! 
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21 de fevereiro: Considerando o alto risco de afogamento e desabamento, a Unidade Local de 
Proteção Civil de Meirinhas interditou o acesso à Fonte do Palão e ao lavadouro anexo.  

 

 

26 fevereiro: Início do Procedimento de Elaboração do projeto de Regulamento de Taxas, 
Licenças e Outras Receitas da Freguesia de Meirinhas. 

Início do Procedimento de Elaboração do Regulamento de Horário de Trabalho do Pessoal da 
Junta de Freguesia de Meirinhas. 

Início do Procedimento de Elaboração do Regulamento do Cemitério da Junta de Freguesia de 
Meirinhas. 

5 março: Início do processo de auscultação pública prévia ao início do projecto de Requalificação 
do Largo da Igreja de Meirinhas 

12 março: Promoção da informação das normas para a limpeza de cursos de água não 
navegáveis, nem flutuáveis 

29 março a 6 abril: Realizou-se o ATL PÁSCOA 2021 

9 abril: Conclusão das obras de requalificação e beneficiação do Largo da Fonte da Hortinha. 

14 abril: Início do Festival da Fava em forma de venda porta-a-porta. 

25 abril: Desafiámos os Meirinhenses em apenas uma palavra escreverem o que significa o 25 
de abril para si? 

27 abril: Comemorámos os 35 anos da Inauguração da Freguesia e da Paróquia de Meirinhas. 

Tornámos público o projecto para as Futuras Instalações da Junta de Freguesia que resultarão 
das obras de beneficiação e requalificação da antiga Escola Primária de Meirinhas. 
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28 abril: inauguração do Largo da Fonte da Hortinha por ocasião do 35° aniversário da Junta de 
Freguesia de Meirinhas 

 

3 maio: O Clube Columbófilo de Meirinhas iniciou as obras do novo pombal que vai receber os 
atletas do Campeonato de Borrachos - Meirinhas - 2021. 

13 maio: Retoma das aulas de ginástica sénior, com as devidas medidas de segurança, às 3as e 
5as, das 14h30 às 15h30, na antiga Escola Primária.  

1 junho, Dia da Criança: Inaugurado o Parque do Recreio na antiga escola primária de Meirinhas! 

 

 

5 junho: No Dia Mundial do Ambiente apresentámos as placas direcionais com que procedemos 
à marcação do Trilho das Fontes, que foi licenciado, sendo o seu código PR 4 PBL!! 

17 junho: Realizada Ação sensibilização “Idosos em Segurança”; Realizou-se em Pombal a 
Cerimónia Nacional de entrega do Galardão EcoFregeusias. 
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Meirinhas foi distinguida com a Bandeira EcoFreguesias XXI (grau prata) pela ABAE Associação 
Bandeira Azul da Europa! 
 

 

 

22 junho: Disponibilizado o Balcão Digital da Freguesia de Meirinhas, em http://jf-
meirinhas.pt/balcao-digital/ 

12 julho a 6 agosto: Realizámos os programas “Férias Ativas 20212 e “Férias em Movimento” 
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3 e 4 julho: Realizou-se o Campeonato Distrital Absoluto de Leiria (Clássicas), organizado pela 
Associação de Xadrez de Leiria; a que juntámos a organização do Fim de Semana de Xadrez, na 
antiga Escola Primária de Meirinhas. 

 

 

24 julho: Promovemos o emprego de jovens nas férias escolares, através do projeto “DÊ 
EMPREGO A JOVENS NAS FÉRIAS ESCOLARES! É POSSÍVEL E É LEGAL!” 

19 de agosto: Inaugurámos o espaço do Centro de Ocupação de Jovens de Meirinhas. 

 

9 setembro: Comemorámos os 5 anos de Ginástica Sénior! 
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7 outubro: A Infraestruturas de Portugal iniciou a repavimentação da Estrada do Barracão entre 
o Parque de Merendas da Rua do Comércio e a rotunda da Adelino Duarte da Mota. 

 

 

Realizámos a última reunião de junta da Freguesia de Meirinhas do mandato do Presidente 
Virgílio Lopes, tendo estado presentes todos os membros Mesa da Assembleia de Freguesia de 
Meirinhas. 

 

10 de outubro: Tomada de Posse dos novos órgãos da Freguesia de Meirinhas para o mandato 
2021-2025 
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12 de outubro: O Centro Escolar de Meirinhas e o Colégio João de Barros foram distinguidos 
com a bandeira Eco-escolas! 

 

 

14 de outubro: Realizou-se uma ação sensibilização intitulada “Prevenção de quedas e 
promoção do bem-estar” 

A Senhora Maire de Biscarrosse, Hélène Larrazete, esteve em Meirinhas, com a sua comitiva que 
se encontrava a visitar o Município de Pombal. Biscarrosse é um concelho Francês que está 
geminado com o Município de Pombal. 
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17 outubro: O Presidente da Junta de Freguesia de Meirinhas, João Pimpão, tomou posse como 
Membro da Assembleia Municipal de Pombal, cargo inerente à condição de Presidente de Junta. 

 

22 outubro: Iniciámos a requalificação da rotunda na Rua da Indústria, junto à ADM 

 

4 novembro: Por deliberação da Junta de Freguesia foram definidos os espaços para venda 
ambulante na freguesia. 
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5 novembro: Realizada formação aos trabalhadores da Junta, que ficaram a saber trabalhar com 
o programa de gestão documental que instalámos com o apoio da Câmara Pombal. 

 

 

6 novembro: O Grupo Oneshop inaugurou as novas instalações da Ford Trucks Portugal, em 
Meirinhas, num investimento de 5 milhões de euros.  

 

 

9 novembro: Adjudicada empreitada de 210 mil para recuperação do pavilhão gimnodesportivo 
de meirinhas 

11 novembro: O executivo da Junta de Freguesia de Meirinhas hasteou hoje a bandeira de 
Meirinhas na Cidade de Pombal!  

Esta atividade fez parte do programa do Município de Pombal nas Comemorações do Dia do 
Município. 

Neste dia o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Meirinhas e ex-Presidente de Junta de 
Freguesia de Meirinhas, Manuel Virgílio Gaspar Lopes, foi distinguido pelo Município de Pombal, 
com a Medalha de Mérito Municipal.  
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13 novembro: Realizou-se o Estágio de Karaté do clube de Karaté PAKA Meirinhas! 

 

 

13 novembro: Primeiro dia de funcionamento do mercado de frutas e legumes na Rua da 
Fonte, junto ao Salão das Coletividades!! 
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14 de novembro: Realizou-se o Campeonato Borrachos Meirinhas 2021 organizado pelo Clube 
Columbófilo de Meirinhas. 

Realizou-se um evento com dezenas de profissionais vindos de todo o país, promovido pela 
Flormania, um grossista de flores e acessórios sediado em Meirinhas. 

 

 

15 de novembro: Início do Programa Jovem Presidente da Junta 2022! 

 

21 de novembro: Realizou-se o evento de início de época da seção de atletismo da Associação 
Recreativa de Meirinhas 
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Numa iniciativa conjunta da Associação de Ginástica de Leiria e do Município de Pombal, 
acolhemos a visita técnica da Federação Portuguesa de Ginástica que aprovou o nosso pavilhão 
para organizar em Meirinhas a TAÇA DE PORTUGAL TRAMPOLIM IND, DUPLO MINI TRAMPOLIM 
E TUMBLING 

 

 

25 de novembro: Iniciaram-se os procedimentos de elaboração dos seguintes regulamentos: 

- Conselho de Ambiente da Freguesia de Freguesia de Meirinhas  
- Regulamento do Cemitério de Meirinhas 
- Provedor do Ambiente da Freguesia de Meirinhas 

 

29 de novembro: Procedeu-se à limpeza do troço urbano da Ribeira do Carregal 

 

 

1 de dezembro: Realizámos as Comemorações Evocativas do 1º de dezembro de 1640 

Inaugurámos o Percurso Pedestre de Meirinhas “Rota das Fontes” 
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 9 dezembro: Iniciaram-se os procedimentos de elaboração dos seguintes regulamentos: 

- Provedor do cidadão da freguesia de Meirinhas 
- Regulamento de Taxas e licenças da Freguesia de Meirinhas 

11 e 12 de dezembro: Realizou-se a Taça de Portugal de Ginástica de Trampolins no Pavilhão 
Gimnodesportivo de Meirinhas, numa organização da Federação de Ginástica de Portugal com 
o apoio do Município de Pombal e da Junta de Freguesia de Meirinhas. 

A prova, com direção executiva de Isabel Falcão e direção técnica de João Marques, contou com 
a participação de atletas de 17 clubes oriundos de várias regiões do país. Em competição 
estiveram vários escalões: Absolutos Femininos; Esperanças Femininos e Masculinos; e 
Absolutos Masculinos. 
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13 e 14 de dezembro: O Comboio do Natal, uma iniciativa do Município de Pombal, percorreu a 
Freguesia com jovens e séniores 

 

 

14 de dezembro: O Centro Escolar participou na atividade “O Natal nas Escolas”, animação do 
Município de Pombal 
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20 a 30 de dezembro: Realizámos os programas de férias e de ocupação de tempos livres da 
interrupção letiva do natal. 

 

 
10.  NOTA FINAL  

 
Este documento apresenta a atividade da Junta de Freguesia de Meirinhas no ano de 2021 e 
relata a sua expressão contabilística e orçamental. 
 
O exercício de 2021 apresenta uma estabilidade orçamental, com o maior valor de realização de 
sempre da despesa e da receita. 
 
Este foi um exercício contabilístico em que a organização:  

- aumentou receitas,  
- aumentou a despesa e a atividade, 
- aumentou a despesa de capital 
- manteve uma recomendável solidez financeira. 

 
Este foi o exercício em que se bateu o record absoluto dos quase 36 anos da existência da 
Freguesia nos valores totais de receitas e despesas. 
 
Em 2021 a Freguesia de Meirinhas foi distinguida, novamente, com o galardão Eco Freguesias. 
 
Neste ano disponibilizámos importantes espaços à freguesia, nomeadamente: 
 Parque do Recreio, no recreio da antiga Escola Primária de Meirinhas  

Largo da Fonte da Hortinha 
Rota das Fontes 
Centro de Ocupação à Juventude (COJ) 
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Foi em 2021 que se iniciaram e se elaboraram os primeiros estudos de projeto de importantes 
melhorias, nomeadamente  
 Projeto de Requalificação do Largo da Igreja 
 Projeto de Remodelação do edifício da antiga Escola Primária de Meirinhas 
 Projeto de Saneamento Palão 
 Projeto de novo emissário do Alto Covão 
 
À situação social suscitada pelo SarsCov 2 - COVID 19 demos resposta adequada e em equidade, 
sendo que a vida social se manteve com alguns condicionalismos que não nos permitiram 
investir mais na realização de eventos culturais, recreativos e similares. 
 
Continuámos a ser das poucas freguesias que neste país nunca encerraram o atendimento e que 
mantivemos sempre a força de trabalho na rua. 
 
Mais uma vez, Importa valorar a coragem, o espírito de serviço e o notável desempenho dos 
trabalhadores da Junta de Freguesia de Meirinhas neste ano de 2021.  
 
Em 2021 encerrámos o mandato 2017-2021 presidido pelo Presidente Virgílio Lopes, principal 
responsável por um mandato de evolução estrutural, crescimento orçamental e um novo 
dinamismo com a comunidade. 
 
Neste relatório de gestão, que apresenta 9 meses e meio da sua gestão, pretende o atual 
executivo, deixar uma enorme palavra de gratidão, reconhecimento e agradecimento ao 
Presidente Manuel Virgílio Gaspar Lopes, que em boa hora o Município o distinguiu com a 
Medalha de Mérito Municipal, atribuída em 11 de novembro de 2021. 
 
Com este relato pretendemos materializar com maior fidedignidade o ano de 2021. 
Apresentamos o que alcançamos em 2021, sendo que fomos bastante correspondidos pelo 
Município de Pombal e pelas empresas, associações e pessoas de Meirinhas, que colaboraram 
decisivamente com a Freguesia de Meirinhas. Fica o nosso reconhecimento a todas e a todos e 
a certeza que manteremos a proximidade, a disponibilidade e o espírito de serviço que nos tem 
norteado. 
 
Meirinhas, 12 de abril de 2022 
 
 

O Presidente de Junta   O Secretário    O Tesoureiro 
 


