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EDITAL 
 

Nuno Alexandre Gonçalves Martinho, Presidente da Assembleia de Freguesia 
da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, torna público, 
que nos termos dos nºs 1 e 3 do artigo 26º do Regimento da Assembleia de 
Freguesia da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, 
convocou uma sessão ordinária, a realizar no próximo dia 30 de junho, com 
início às 21h15 em Pousos, na Rua Virgílio Monteiro nº 2, na sala de reuniões 
da Assembleia, com transmissão on-line, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:  
Ponto 1: Apreciação, discussão e votação da ata n° 17; 

Ponto 2: Apreciação da atividade e da situação financeira da União de Freguesias, no 

período de 1 de março de 2021 a 31 de maio de 2021, nos termos da alínea e) do 

n.° 2 art.°9 da Lei 75/2013; 

Ponto 3: Apreciação, discussão e votação da 3.ª Revisão Orçamental, nos termos da alínea 

a) n.º 1 art.º 9 da Lei n.º 75/2013; 

Ponto 4: Apreciação, discussão e votação do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências, para a promoção de desenvolvimento sustentável, nos termos da 

alínea g) do n.º 1 do art.º 9 da Lei n.º 75/2013; 

Ponto 5: Apreciação, discussão e votação da 4.ª Revisão Orçamental, nos termos da alínea 

a) n.º 1 art.º 9 da Lei n.º 75/2013. 

Ponto 6: Apreciação, discussão e votação de alienação de terreno da União de Freguesias, 

sito nos Pousos, nos termos das disposições legais em vigor. 

O ponto 3, 4 e 5 depois de apreciados, serão votados em minuta nos termos do n.º 3 art.º 

57 da Lei n.º 75/2013. 

Para conhecimento dos interessados, se publica o presente edital, que vai ser 
afixado nos lugares de estilo.  
 
Leiria, 22 de junho de 2021 
 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 
 
 

_________________________________ 
(Nuno Alexandre Gonçalves Martinho) 


