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Aviso n.º 20032/2022

Sumário: Alteração aos Regulamentos Municipais de Atribuição de Bolsas de Estudo — consulta 
pública.

Alteração aos Regulamentos Municipais de Atribuição de Bolsas de Estudo — Consulta Pública

António Jorge Fernandes Franco, Presidente da Câmara Municipal de Mealhada, torna público 
que, em cumprimento de deliberação tomada pela Câmara Municipal, em reunião ordinária de 
27 de junho de 2022, se encontra em fase de consulta pública, nos termos do disposto no artigo 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo, pelo período de 30 dias úteis a contar da publicação no 
Diário da República, a alteração aos seguintes Regulamentos de Atribuição de Bolsas de Estudo:

«Bolsas de Mérito a Alunos do Ensino Secundário

Artigo 6.º

[...]
4 — Os apoios previstos no presente regulamento são cumuláveis com apoios prestados por 

outras entidades ou organismos, públicos ou privados, destinados ao mesmo fim.
[...]

Artigo 8.º
[...]
1.1 — Terem residência comprovada na área do Município de Mealhada há, pelo menos, 

1 ano;
[...]

Bolsas de Estudo do Ensino Secundário

Artigo 7.º

[...]
4 — Os apoios previstos no presente regulamento são cumuláveis com apoios prestados por 

outras entidades ou organismos, destinados ao mesmo fim.
[...]

Artigo 9.º

[...]
2 — [...]

a) Residência comprovada no concelho de Mealhada, há pelo menos um ano;
[...]

Bolsas de Estudo do Ensino Superior

Artigo 2.º

O presente regulamento estabelece os princípios gerais e condições de acesso para atribuição 
de bolsas de estudo a munícipes que frequentem o ensino superior público ou privado, residentes 
no concelho de Mealhada, em situação de carência económica e com sucesso escolar.
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Artigo 3.º

1 — O regulamento em questão estabelece as regras de atribuição de bolsas de estudo por 
parte do Município de Mealhada, a alunos que ingressem ou frequentem estabelecimentos de 
ensino superior público ou privado, devidamente homologados para obtenção de grau académico, 
e tem por finalidade apoiar o prosseguimento de estudos dos estudantes com bom aproveitamento 
escolar.

[...]

Artigo 7.º

[...]
4 — Os apoios previstos no presente regulamento são cumuláveis com apoios prestados por 

outras entidades ou organismos, destinados ao mesmo fim.
[...]

Artigo 8.º

1 — O Município de Mealhada, em cada ano letivo concederá até 20 bolsas de estudo a alunos 
do concelho, 2 das quais destinam -se, de preferência, a portadores de deficiência ou incapacidade 
igual ou superior a 65 % (Decreto -Lei n.º 352/2007, de 23 de outubro), que frequentam cursos 
superiores, em instituições de ensino devidamente reconhecidas, de natureza pública ou privada. 
O interessado só tem direito a requerer bolsa de estudo durante o número de anos previstos para 
o curso que frequenta.

a) [...]

iv) (Revogada;)

[...]
Todos os interessados poderão apresentar observações ou sugestões por escrito no prazo 

suprarreferido, na Secretaria da Câmara Municipal de Mealhada, no seguinte horário: das 9h00 às 
12h30 e das 13h30 às 16h00.»

4 de outubro de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, António Jorge Fernandes 
Franco.
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