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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2010 _______________________________ 

Aos dez dias do mês de Outubro no Auditório Municipal, sito na Avenida José Henriques 

Vareda, sob a presidência de Telmo Lopes da Silva Ferraz e secretariada por Ana Patrícia 

Quintanilha Nobre e por Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes, primeira e segundo 

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

Marinha Grande com a seguinte ordem de trabalhos: _________________________________ 

1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 21ª MODIFICAÇÃO - 5.ª 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 

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: Cidália Ferreira, Paulo Vicente, Alberto Cascalho, Alexandra Dengucho, António 

Santos 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 da CDU, Susana Domingues por 

Mário João Pedrosa, bem como a do deputado do PS, João Paulo Pedrosa por Lígia Maria 

Moreira Pedrosa, e ainda a do deputado da CDU, Luis Guerra Marques por José Manuel Silva. _ 

_____________________________________________________________________________ 

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 21ª MODIFICAÇÃO - 5.ª 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 esta revisão prende-se 

essencialmente com a alteração do valor da obra de requalificação do Teatro Stephens que 

com a apresentação dos projectos da especialidade, a obrigatoriedade de construir um posto 

de transformação e a possibilidade de incluir o equipamento na candidatura, fizeram alterar os 

valores iniciais para o valor de 2 milhões e sessenta mil euros. Além desta rubrica, inserimos 

alguns valores para algumas obras que julgamos puderem ser ainda candidatáveis se as 

tivermos inscrito no plano e orçamento. ____________________________________________ 
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Aproveitou a oportunidade para dirigir a todos os presentes um convite para visitarem a 8ª 

Bienal de Arte e Design da Marinha Grande que pela primeira vez, conta com o alto patrocínio 

do Presidente da República e com a presença da Sra. Ministra da Cultura. _________________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que disse que finalmente se vai fazer a obra 

do Teatro Stephens e a Câmara está a procurar candidatar todas as obras necessárias ao 

Concelho. _____________________________________________________________________ 

Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD), que referiu que não percebe a urgência da 

Câmara em realizar tantas assembleias extraordinárias, num tão curto espaço de tempo, pois 

cada assembleia custa cerca de 2000 euros. _________________________________________ 

No uso da palavra o Presidente da Câmara esclareceu que as empresas que elaboraram os 

projectos da especialidade do Teatro Stephens, se atrasaram na entrega dos projectos que só 

chegaram à Câmara depois da última revisão e a candidatura tem como prazo limite o dia 29 

de Outubro 2010. ______________________________________________________________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o Ponto 1 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 21ª MODIFICAÇÃO - 5.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS DE 2010, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. ________________ 
 
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar, em minuta, a presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

O Presidente da Câmara pediu ao Presidente da Mesa para intervir, para informar que tinha 

sido assinado um protocolo, naquele dia, entre vários Ministérios e a REN para se avançar com 

o projecto de aproveitamento da energia das ondas na nossa costa marítima, a norte das 

Castras até ao Osso da Baleia numa extensão de cerca de 15 km. ________________________ 

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

vinte e uma horas e doze 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. ______________________________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

A Primeira Secretária 

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

O Segundo Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes 

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


