
 

 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 
 

Minuta de Deliberação 
 

Data:  Ata nº :  Remeta-se a:  

Aprovada por:   

Maioria  Unanimidade    

      
Observações:  
 

      
Carimbo: Proveniência: 

 
Área: GAOG 
 
Apresentada por: PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
Visto:  

 

A Secretária:   O Presidente:  

      Título: Retificação da ata n.º 13, da reunião da Câmara Municipal do dia 26/04/2021 

 

 

Na sequência da publicação no site do Município da ata n.º 13, da reunião ordinária da Câmara Municipal 
realizada no dia 26/04/2021, foi suscitada pelo anterior Vereador e Vice-Presidente, Dr. Carlos Caetano, 
a retificação de afirmações que proferiu na reunião e que não se encontram corretas. 
 
Assim, por se tratar de erros materiais na expressão da vontade do seu autor, a Câmara Municipal 
delibera, nos termos do n.º 1 do artigo 174.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual, aprovar as seguintes 
retificações à ata n.º 13, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 26/04/2021: 
 

• Página 5 - onde se lê “120 por mil” deve ler-se “120 por 100.000”; 
 

• Página 11 - onde se lê “120 por mil” deve ler-se “120 por 100.000”; 
 

• Página 11 - onde se lê “porque aquela zona irá rasgar toda a estrada” deve ler-se “porque 
aquela obra irá rasgar toda a estrada”. 
 

Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, a presente retificação produz efeitos retroativos e deve ser 
publicada no site do Município. 
 
Esta deliberação foi tomada por ________________________ e aprovada em minuta. 
 

AURÉLIO PEDRO 
MONTEIRO FERREIRA
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