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ACTA N.º 20 
                                      ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM OITO DE 
OUTUBRO DE DOIS MIL E NOVE  

 
---- Aos oito dias do mês de Outubro do ano de dois mil e nove, nesta Vila de Nelas e edifício 
dos Paços do Município, reuniu pelas dezasseis horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a 
presidência da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva 
Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da 
Silva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 74.125,97 � (setenta e quatro mil cento e vinte e 
cinco euros e noventa e sete cêntimos); - De operações extra orçamentais: 188.880,76 � (cento e 
oitenta e oito mil oitocentos e oitenta euros e setenta e seis cêntimos). ------------------------------ 

ORDEM DO DIA 
 

1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 

1.1.FALECIMENTO DA SENHORA VEREADORA DR.ª NÁTALIA HENRIQUES 
COELHO � PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação, apresentada pela Senhora Presidente da Câmara, 
datada de 8 de Outubro de 2009, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------
---- �Em virtude do trágico acidente, ocorrido hoje, dia 8 de Outubro de 2009, que vitimou a 
Vereadora Dr.ª Natália Coelho, proponho o seguinte: ---------------------------------------------------
---- - Decretar dois dias de Luto Municipal, a partir de amanhã; --------------------------------------
---- - Encerrar os Serviços Municipais durante o dia de amanhã; --------------------------------------
---- - Expressar um sentido voto de pesar à família, pelos reconhecidos serviços prestados a este 
Município no exercício das suas funções.� ----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita. ---- 

 
ENCERRAMENTO 

---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezasseis horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, ___________________________________, Coordenador Técnico de Expediente Geral e 
Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a redigi, subscrevi e 
assino. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente, 
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__________________________________________ 
O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 

__________________________________________ 


