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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2010 _____________________________ 

Aos doze dias do mês de Novembro 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 Isabel Maria 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 23ª MODIFICAÇÃO - 6.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 quarenta e oito 

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 do deputado da CDU, Fernando Alves por Mário 

João Pedrosa, bem como a do deputado do PS, Frederico Barosa por Nuno Gomes, a do 

deputado da CDU, Luis Guerra Marques por José Manuel Silva e ainda a da deputada do PS, 

Ana Patrícia Quintanilha por Bruno Constâncio Santos. ________________________________ 

Não esteve presente na reunião, o deputado do PS, Bruno Constâncio Santos por motivos 

profissionais de última hora, tendo justificado a sua ausência junto do Presidente da Mesa. ___ 

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 23ª MODIFICAÇÃO - 6.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 solicitou esta Assembleia 

Extraordinária para se efectuar uma revisão aos documentos previsionais que se prende com a 

alteração do valor da obra de requalificação do edifício da Resinagem devido ao montante 

encontrado em erros e omissões detectados pelos concorrentes ao concurso no valor de 170 
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mil euros e aceites pelo júri. Tal situação obriga à alteração do valor inicial e à inscrição da 

verba em anos seguintes. ________________________________________________________ 

Usou da palavra o deputado Curto Ribeiro (PS), que se congratulou com o avanço das obras 

que a Câmara perspectivou fazer e que candidatou, podendo assim vir a beneficiar de uma boa 

ajuda na sua gestão financeira através da obtenção da comparticipação do Estado. _________ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia submeteu à votação o Ponto 
único �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 23ª MODIFICAÇÃO - 6.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 deputado Filipe Andrade (CDU), apresentou, com a autorização do Presidente da Mesa, um 

pedido de desculpas aos deputados e à mesa da Assembleia pela forma inesperada com que se 

ausentou na última sessão. _______________________________________________________ 

O Presidente da Mesa aceitou em nome da Assembleia, a justificação apresentada e o pedido 

de desculpas do senhor deputado. ________________________________________________ 

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

vinte e uma horas e cinco 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 

 

O Primeiro Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes 

 

A Segunda Secretária 

 

Isabel Maria Simões Ferreira  

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


