
ACTA N.º 1/2008 
DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS, REALIZADA 
EM 7 DE NOVEMBRO DE 2008 

 
--------------- Aos sete dias do mês de Novembro do ano de dois mil e oito, nesta Vila de Porto 
de Mós, nos Paços do Concelho e Sala de Sessões, realizou-se a reunião extraordinária da 
Câmara Municipal, sob a Presidência do Senhor Presidente JOÃO SALGUEIRO, secretariada 
pelo Secretário Municipal MADALENA MARIA MOREIRA OLIVEIRA, achando-se 
presentes os Vereadores Senhores, ANTÓNIO JOSÉ JESUS FERREIRA, ALBINO PEREIRA 
JANUÁRIO, IRENE MARIA CORDEIRO PEREIRA, RUI AUGUSTO MARQUES DA 
SILVA PEREIRA NEVES, JOÃO JOSÉ CONCEIÇÃO ALMEIDA E JORGE MANUEL 
VIEIRA CARDOSO.----------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------- À hora marcada e depois de todos terem ocupado os seus lugares, o Senhor 
Presidente declarou aberta a reunião, tendo sido tratados os seguintes assuntos: ---------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------- PONTO ÚNICO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NO VALOR DE 
1.750.000,00 EUROS (UM MILHÃO SETECENTOS E CINQUENTA MIL EUROS), 
DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE OBRAS – Presente uma informação do 
Presidente da Câmara, Senhor João Salgueiro, no seguinte teor:-----------------------------------------  
--------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------- “Na sequência do pedido de informação efectuado pelo Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal, no que concerne à contradição no ponto 1 da proposta apresentada pela 
Câmara Municipal que suporta a ordem de trabalhos da Assembleia Municipal Extraordinária, 
verificou-se existir entre o mesmo e a respectiva documentação um erro dactilográfico, em vez 
de mencionar “Contratação de empréstimo no valor de 1.750.000,00 euros (um milhão 
setecentos e cinquenta mil euros), destinado ao financiamento de Obras” menciona 
“Contratação de empréstimo no valor de 1.750.00,00 €, destinado ao financiamento de Obras”. -  
--------------- Face ao exposto, torna-se necessária a rectificação do título proposto para o ponto 
1, da Ordem de Trabalhos da Assembleia Municipal Extraordinária solicitada ao Sr. Presidente 
da Assembleia por deliberação da Câmara tomada em reunião ordinária realizada em 30 de 
Outubro de 2008.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------- Deliberado rectificar o assunto n.º 1 da proposta apresentada pela Câmara 
Municipal referente à ordem de trabalhos da convocatória da Assembleia Municipal, passando o 
mesmo a ter a seguinte redacção: -------------------------------------------------------------------------------  
--------------- “Contratação de empréstimo no valor de 1.750.000,00 euros (um milhão setecentos 
e cinquenta mil euros) destinado ao financiamento de obras”.--------------------------------------------  
--------------- Mais foi deliberado solicitar ao Presidente da Assembleia Municipal a inclusão do 
mesmo na ordem de trabalhos da Assembleia Municipal Extraordinária. ------------------------------  
--------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------- Todas as deliberações que não tenham qualquer anotação foram aprovadas por 
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------- De modo a permitir a sua imediata execução, a Câmara resolveu aprovar a Acta em 
Minuta no final da Reunião.--------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------- ENCERRAMENTO – E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, pelas quinze horas, da qual para constar, se lavrou a presente Acta. ----------   
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