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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2010 ________________________________ 

Aos seis dias do mês de Agosto, no Auditório Municipal, sito na Avenida José Henriques 

Vareda, sob a presidência de Telmo Lopes da Silva Ferraz e secretariada por Ricardo Alexandre 

Pereira de Sousa Lopes e por Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira, primeiro e segunda 

secretários respectivamente, reuniu em sessão extraordinária, a Assembleia Municipal da 

Marinha Grande com a seguinte ordem de trabalhos: _________________________________ 

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 16ª. MODIFICAÇÃO - 3ª. REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2010; ______________________________________________________ 

 

Após a verificação da existência de quórum nos termos do disposto no artigo 11º do 

Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e cinquenta e seis 

minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, deu inicio à reunião, na presença dos membros 

que assinaram a lista de presenças cuja cópia constitui o anexo número I da presente acta e 

dela fica a fazer parte integrante. __________________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Pereira e os seguintes 

vereadores: António Santos, Cidália Ferreira, Paulo Vicente e Vítor Pereira, cuja cópia da lista 

de presenças se anexa à presente acta constituindo o anexo número II. ___________________ 

Foi justificada a falta e admitida a substituição da deputada do PS, Ana Patrícia Quintanilha 

Nobre por Pedro Bruno Constâncio dos Santos, bem como a do deputado do PS, Aníbal Curto 

Ribeiro por Lígia Maria Moreira Pedrosa, o deputado da CDU, Luis Guerra Marques pelo 

deputado José Manuel Silva, o deputado da CDU, Fernando Alves, pelo deputado Mário João 

Pedrosa e ainda a do Presidente da Junta de Freguesia da Moita, Álvaro Vicente Martins do PS 

substituído pelo membro da Junta, António Soares André. _____________________________ 

O Presidente da Mesa tomou a palavra saudando todos os presentes e lembrou que se trata 

de uma sessão extraordinária logo não há lugar ao período antes da ordem do dia, nem ao 

período de intervenção do público. ________________________________________________ 

PONTO 1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 16ª. MODIFICAÇÃO - 3ª. REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2010; _________________________________________________________ 
 

O Presidente da Mesa apresentou o ponto único da ordem do dia e de seguida deu a palavra 

ao Presidente da Câmara para prestar os esclarecimentos sobre o mesmo e cujo documento se 

anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número III. _____________ 

No uso da palavra o Presidente da Câmara informou que não tinha sido possível inscrever os 

valores certos das obras a candidatar pelo facto de faltarem ainda executar alguns projectos 

relativos a essas diversas obras. Esta razão fez com que no orçamento as verbas inscritas 

fossem com valores indicativos das candidaturas no seu todo. Ao fazer a inscrição com valores 

indicativos, foi necessário agora fazer um reajuste dos valores através de uma revisão para que 

se possam lançar os concursos referentes às obras candidatadas. ________________________ 
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Usou da palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Marinha Grande, Francisco Duarte, 

que saudou todos os presentes, e lamentou que, a esperança que acalentou de ver inscrita 

nesta revisão a verba necessária para as obras do edifício � sede da Junta, tenha sido uma 

mera ilusão. Disse ainda que espera que o Sr. Presidente da Câmara continue a desejar que a 

as obras da Junta se façam num futuro muito próximo e noutra ocasião proceda à inscrição da 

verba. ________________________________________________________________________ 

Interveio de seguida o deputado Artur Marques (CDU) que cumprimentou os presentes e 

lamentou que a freguesia da Marinha Grande tenha vindo a ficar atrasada em termos de 

desenvolvimento e tenha uma sede tão degradada. Acrescentou que a freguesia da Vieira tem 

uma sede digna, a freguesia da Moita tem também, embora pequena, uma boa sede e a 

Marinha Grande ficou para trás. Sendo sede de concelho, a Marinha Grande não tem nada, 

não tem cinema, não tem teatro, está a ser penalizada ao longo destes últimos anos. ________ 

No uso da palavra o Presidente da Câmara reconheceu que o Presidente da Junta da Marinha 

Grande tinha razão, foi um lapso não ter sido inscrita a verba em falta para a Junta, mas frisou 

que é seu compromisso ajudar a Junta. Disse ainda que também as obras no Teatro Stephens e 

na Resinagem são urgentes, mas pensa que com os concursos que agora vão ser abertos, se 

caminha para que a Marinha Grande venha a ter os espaços culturais que merece. __________ 

Usando da palavra o deputado Pedro André (PSD), referiu que ainda ninguém falou do ponto 

da ordem de trabalhos e mostrou o seu desagrado à Câmara relativamente ao reforço da 

inscrição �Diversos�, disse que dentro do possível, deve constar claramente a rubrica na qual 

vai ser gasta a verba. ____________________________________________________________ 

De seguida usou da palavra o deputado Saul Fragata (CDU) que disse estar naturalmente de 

acordo com todas as obras que podem valorizar a nossa terra. Registou que devem ser 

preocupação de todos também outras obras que neste momento não estão aqui em apreço 

nesta revisão orçamental. Regozijou-se quanto às instalações e equipamentos da freguesia de 

Vieira de Leiria em detrimento da sede de concelho, mas disse que esta situação tem que 

mudar. _______________________________________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o Ponto 1 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 16ª. MODIFICAÇÃO - 3ª. REVISÃO AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2010, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. ________________ 

A deputada Cristina Carapinha (CDU) apresentou uma declaração de voto, cujo documento se 

anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número IV. _____________ 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

E por não haver mais assuntos a tratar, o Presidente da Mesa deu por terminada a sessão pelas 

vinte e uma horas e vinte seis minutos, dos quais se lavrou a presente acta que vai ser assinada 

pelos membros da Mesa: Presidente da Assembleia Municipal, Telmo Lopes da Silva Ferraz, 

Primeiro Secretário, Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes e pela Segunda Secretária, 

Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira. ______________________________________________ 
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O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

 

O Primeiro Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes 

 

A Segunda Secretária 

 

Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital e gravação áudio. 


