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UNIAO DAS FREGUESIAS DE SOUTO DA CARPALHOSA Ë ORTIGOSA

CONCELHO DE LEIRIA

ASSEMBLEIA DA UNIAO DE FREGUESIAS DE
SOUTO DA CARPALHOSA E ORTIGOSA

EDITAL

Marília José Pereira Jordão Alves Ferreira, Presidente da Assembleia da União de

Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa, torna público, nos termos do n.o 3 do

artigo 49.o do Anexo I da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, de que no dia 30 de

setembro de 2020, pelas 21h00 no Salão Paroquial da lgreja de Ortigosa terá lugar

uma sessão ordinária da Assembleia da União das Freguesias de Souto da Carpalhosa

e Ortigosa, convocada em cumprimento do disposto no n.o 1 do artigo 11.o do Anexo I

da supracitada Lei e n.o 1 do artigo 26.0 do Regimento da Assembleia de Freguesia,

com a seguinte

ORoeu DE TRABALHOS

1. Apreciação e votação da

Ata da sessão da sessão ordinária de 1811212019;

Ata da sessão extraordinária de 1010312020;
Ata da sessão extraordinária de 2610512020;
Ata da sessão da sessão ordinária de 2510612020

2. Apreciação do Relatório de Atividades e Situação Financeira da Junta de
Freguesia no período de 01 de junho a 31 de agosto de 2020

3. Segunda modificação ao Contrato lnteradministrativo de Delegação de
Competências no âmbito da Educação, na área da Ação Social Escolar, no Pré-
escolar e 1.o ciclo do ensino básico - Discussão e Aprovação

Para constar e devidos efeitos legais se passou o presente edital, que vai ser afixado

nos locais de estilo.

Souto da Carpalhosa e Ortigosa, 21 de setembro de 2020

da

Maríl iãïõÍtfão Ferreira

Aviso: Tendo em atenção o estado de contingência, a entrada do público na sala ficará condicionada a
uma lotação que permita a salvaguarda da distância social recomendada pela Autoridade da Saúde, bem

como ao uso de máscara e/ou viseira. Apelamos assim à compreensão de todos solicitando que a inscrição
para o uso da palavra seja, tanto quanto possível, efetuada antecipadamente junto de qualquer um dos

elementos da Mesa.
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