
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
Freguesia de Vila Ca 

MUNICÍPIO DE POMBAL 

EDITAL 

CONV.03/2020 21.09.2020 

Liliana Adelina Gonçalves da Silva, Presidente da Assembleia de Freguesia de Vila Ca, Município de 
Pombal, tona público, nos termos do disposto no artigo 11.°, n°1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação e ao abrigo do artigo 3.°, n.°l e n.°2 da Lei 1-A/2020 de 19 de março, que se irá
realizar a Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Vila C� no próximo dia 29 de setembro 
(terça-feira), pelas 18 horas, Associação Cultural e Recreativa Sicoense, de acordo com as normas 
previstas pela DGS. 

PONTO 1-PERÍOD0 DE INTERVENÇÃ E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO 
PONTO 2-PERÍODo DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
PONTO 2.1. Leitura, discussão e votação da ata da sessäão de 28/06/2020; 

PONTO 2.2. Leitura/ resumo do expediente recebido e cumprimento de formalidades legais; 

PONTO 2.3. Intervenções na generalidade. 

PONTO 3-PERÍOD0 DA ORDEM DO DIA 
PONTO 3.1. - Apresentação da situação financeira da Junta de Freguesia; 

PONTO 3.2. - Informação acerca das atividades desenvolvidas desde 28/06/2020 até 21/09/2020; 

PONTO 3.3. - Apresentação, discussão e votação da proposta do CDS-PP para realização periódica do 

controlo e afixação do relatório da qualidade da água do fontanário sito no Parque de Merendas Bica da 

Malha, Viuveiro. 
PONTO 3.4. - Apresentação, discussão e votação da proposta do CDS-PP para marcação horizontal e 

vertical de aproximação ao cruzamento junto à Rua Padre Marques, Vicentes. 

PONTO 3.5. - Apresentação, discussãoe votação da proposta do CDS-PP para divulgação no site da 

freguesia de todos os documentos de gestão, regulamentos, atas das sessões de Assembleia de Freguesia 

e atas das reuniões do Executivo. 
A sessão pública da Assembleia de Freguesia terá o acesso do público à sala limitado, de modo a 

assegurar o respeito pelas regras de distanciamento social e demais orientações da DGS em vigor, 

devendo os interessados proceder à inscrição prévia através do número 964307205. 

Para os devidos efeitos legais, se remete Convocatória aos membros da Assembleia de Freguesiae se 

publica Edital da mesma, que vai ser afixado à porta da Sede desta Autarquia e nos lugares habituais. 

A Presidente da Assembleia de Freguesia 

Liliana Adelina Gonçalves da Silva 

Vila Cã e Sede da Junta de Freguesia, 21 de setembro de 2020 

Nota: A Sessäo da Assembleia será gravada em Audio. 


