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EDITAL 
 

Júlio Augusto Bilhota Salvado Xavier, Presidente da Assembleia da União das 

Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, torna público que:  

Nos termos do nº 1 do artigo 26º do Regimento da Assembleia de Freguesia da União 

das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, se vai realizar uma Assembleia 

Ordinária, no próximo dia 20 de abril, com início às 21h15, em POUSOS, na Rua 

Virgílio Monteiro, nº 2, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

1. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior; 

2. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas da gerência da 

Junta de Freguesia, no ano de 2016; 

3. Apreciação e votação da Revisão Orçamental; 

4. Apreciação do inventário dos bens da União de Freguesias de Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes; 

5. Apreciação da atividade e da situação financeira da União de Frguesias no 

trimestre de janeiro a março/2017; 

6. Apreciação e votação da proposta de cedência do direito de superfície a favor 

de RSL – Racket Sports Club Leiria, sobre parcela de terreno no Azabucho, para 

construção de campos de padel; 

7. Apreciação e votação da proposta de cedência à Associação Desprotegidos, de 

um terreno sito no Azabucho/Pousos, com a área de 2 210m2. 

8. Informação do Executivo sobre permuta de terreno para casa-velório das 

Cortes, por uma sepultura a título perpétuo, no cemitério das Cortes. 

9. Ratificação de protocolos de Delegação de Competências das Escolas. 

Os Pontos um a quatro, serão apreciados nos termos da alínea b) do nº 1, do artigo 9º, da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro e o ponto 5 do  n° 2 do artigo 9. ° da mesma Lei 

 

Leiria, 06 de abril de 2017.    

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

_______________________________ 

(Júlio Augusto Bilhota Salvado Xavier) 
Afixado aos ___/___/_____ 


