
ACTA Nº 10/2004 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 27 DE 

ABRIL DE 2004: 

Aos vinte e sete dias do mês de Março do ano dois mil e quatro, nesta cidade de Esposende, 

no Salão Nobre dos Paços do Município, realizou-se uma reunião extraordinária da Câmara 

Municipal de Esposende, sob a presidência de Fernando João Couto e Cepa, Presidente da 

Câmara Municipal, estando presentes os senhores Vereadores: Engº Vítor Manuel da Silva 

Leite, Dr. Jorge Alves Cardoso e Arqº António José Pereira Morgado. 

A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Director do 

Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal. 

Verificou-se a ausência dos senhores Vereadores Dr. Tito Alfredo Evangelista e Sá, Engº Luis 

Miguel Morais Gomes do Vale e Dª Maria Emília de Miranda Mariz Figueiredo. 

Sendo nove horas e quarenta e cinco minutos, verificando-se haver "quorum" para 

funcionamento do Executivo, pelo senhor Presidente foi declarada aberta a reunião, entrando-

se, de imediato, na apreciação do assunto constante do Edital com que se deu publicidade á 

convocatória da presente reunião: 

PONTO ÚNICO - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO - REVISÃO 

AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2004 - 

PROPOSTA: 

Foi presente uma informação prestada pela Divisão Administrativa e Financeira dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, do seguinte teor: "Efectuado o encerramento das 

contas do ano de dois mil e três verifica-se a existência de um saldo disponível de trezentos e 

quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta euros e cinco cêntimos. Este valor poderá ser 

utilizado, por revisão, conforme previsto no ponto 8.3.1.4 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro - POCAL, para criar ou reforçar rubricas dos documentos previsionais - Orçamento e 

Plano. Neste âmbito, propõe-se para além de ajustamentos ao orçamento, a inscrição dos 

seguintes investimentos: saneamento básico no Lugar de Pinhote na freguesia de Marinhas; 

saneamento básico no Lugar de Rio de Moinhos na freguesia de Marinhas; saneamento básico 

no lugar de Cima na freguesia de Mar; ampliação de redes na freguesia de Curvos. 

Saneamento básico no lugar de Pinhote na freguesia de Marinhas: pretende-se com este 

investimento, garantir a ligação da Habitação Social de Pinhote à Rua de S. Miguel, servir toda 

a população no percurso da obra e encaminhar as águas residuais para a ETAR de Marinhas. 

Este investimento será objecto de uma candidatura após a conclusão da empreitada de 

saneamento básico na freguesia de Marinhas segunda fase. Saneamento básico no Lugar de 



Rio de Moinhos na freguesia de Marinhas: com este investimento, prevê-se concluir a rede de 

saneamento básico no Lugar de Rio de Moinhos, garantindo a ligação à ETAR de Marinhas. O 

seu início está previsto para o final do Verão. Saneamento básico no Lugar de Cima na 

freguesia de Mar: Com este investimento fica praticamente concluída a rede de saneamento 

básico na freguesia de Mar. Ampliações de redes na freguesia de Curvos: Concluído este 

investimento a freguesia de Curvos fica praticamente servida com redes de saneamento 

básico." Segue-se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

CONCORDAR COM A PROPOSTA DE REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL 

DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2004, DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE 

ÁGUA E SANEAMENTO E SUBMETER A MESMA À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. 

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da acta da presente reunião, que, depois 

de lida, foi submetida à aprovação do Executivo, sendo aprovada por unanimidade dos 

presentes. 

Sendo dez horas, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a presente reunião. 

E eu, Director do Departamento de Administração Geral, redigi e subscrevi a acta da presente 

reunião. 


