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ACTA Nº. 15 
                                        

ACTA DA REUNIÃO NÃO EFECTUADA  
POR INEXISTÊNCIA DE QUORUM, DE  
DOZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E OITO 
 

 
 
---- Aos doze dias do mês de Agosto do ano de dois mil e oito, nesta Vila de Nelas e edifício 
dos Paços do Município, pelas quinze horas, compareceram  os Senhores  Vice � Presidente da 
Câmara, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e  Senhores Vereadores Adelino José 
Borges Amaral e Dr. Manuel da Conceição Marques, para a reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Nelas, que deveria realizar-se nesta data sob a Presidência da Senhora Dra. Isaura 
Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, não tendo comparecido à hora habitual, nem no 
período de meia hora que foi aguardado, a Senhora Presidente da Câmara,  Dra. Isaura Leonor 
Marques de Figueiredo Silva Pedro e os Senhores vereadores,  Dr. Jorge Manuel e Branquinho 
de Pais Monteiro, Dr. José Manuel Borges da Silva e Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues, havendo, portanto, a registar as suas faltas, pelo que, a referida reunião, não se 
realizou por falta de quórum.--------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, presente, designou o dia vinte e seis de Agosto 
corrente, pelas catorze horas, para a realização de nova reunião, com a mesma natureza desta, 
nos termos do número três do artigo octogésimo nono da Lei número cento e sessenta e nove 
barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco traço A, barra 
dois mil e dois.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Nos termos do disposto no número quatro do artigo octogésimo nono da referida Lei foi 
lavrada a presente acta por mim, __________________________________________ , Chefe 
de Secção de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira, que a redigi, subscrevi e assino.--------------------------------------------------------------- 
 
 
 

O Vice - Presidente, 
 
 

_______________________________________ 
 
 

O Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
 
 

_________________________________________ 
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