ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
DEZASSEIS DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E
DOZE.
---Aos dezasseis dias do mês de Janeiro ano dois mil e doze, nesta cidade de Tomar
e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em sessão ordinária, o
Conselho de Administração, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Engenheiro Luís Duarte Vicente, encontrando-se presentes as Vogais Dra. Sandra Paula Antunes Mata e Dra. Anabela Rosa Almeida Estanqueiro. Assistiram à reunião o Senhor Eng.º Diretor Delegado Fernando Alberto A. Caetano e o Coordenador Técnico,
Isabel Maria Bárbara dos Santos Henriques, que secretariou a mesma. Aberta a reunião pelas dezassete horas e trinta minutos, foi lida e aprovada a acta da reunião
anterior, passando então o Conselho a deliberar da forma seguinte:-------------------------BALANCETE DA TESOURARIA: O Conselho de Administração tomou conhecimento pelo balancete da tesouraria do dia dezasseis de Janeiro do ano dois mil e
doze que as disponibilidades em cofre eram de dois mil quinhentos e oitenta e dois
euros e quarenta e sete cêntimos, bem como se encontravam depositados no BCP –
€ 155.134,94; MG- € 240,89; CGD- € 150.895,87; BPN- € 830,91e BCP prazo
300.000,00, perfazendo um total de oitocentos e cinquenta e dois mil trezentos e
doze euros e cinquenta e oito cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2012.01.02 E 2012.01.16: Informação nº
111/2012 do Sector de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2012.01.02 e 2012.01.16.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.-------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação nº 114/2011 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento nº 2 a efetuar e respeitantes a despesas realizadas.
O Conselho de Administração tomou conhecimento e deliberou autorizar os pagamentos a fornecedores na mesma constantes no valor total de € 5.162,38 (cinco mil
cento e sessenta e dois euros e trinta e oito cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------IMPUTAÇÃO DE CUSTOS ÀS OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRAÇÃO
DIRETA. DETERMINAÇÃO DO CUSTO-HORA DA MÂO-DE-OBRA, DE ACORDO
COM O POCAL: Informação nº 69/2012 da SGRH, acompanhada dos cálculos para
determinação do custo/hora de mão-de-obra para o ano de 2012.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados bem como os cálculos apresentados e mandar implementar.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------INVENTÁRIO FÍSICO AOS ARMAZÉNS: PRINCIPAL, FIM DE SEMANA, SERRA
E SESMARIAS: Informação nº 77/2012, dos Serviços Técnicos acompanhada das
listagens de materiais resultantes do inventário físico realizado aos armazéns em
2011.12.30, tudo acompanhado do respetivo processo.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------ÁGUAS DO CENTRO “DOCUMENTOS COM O PRAZO EXPIRADO”: Informação
nº 6A/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de parecer prestado pelo Revisor Oficial de Contas na sequência da deliberação tomada pelo Conselho de Administração em reunião de 2011.11.21 sobre “documentos com o prazo expirado”.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
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Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e pareceres prestados e reiterar a posição anteriormente tomada na deliberação acima indicada.
Mais deliberou o C.A. mandar enviar cópia do parecer prestado pelo Revisor Oficial
de Contas à Empresa Águas do Centro S.A. para conhecimento, bem como à Câmara Municipal, renovando o pedido junto da AdC S.A. para a marcação de uma
reunião onde os assuntos pendentes possam ser analisados.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO: Informação nº
102/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água
destes SMAS relativo ao ano de 2011 às empresas AdC S.A. e EPAL.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 8970542830006 – BANCO BPI: Informação nº
39/2012 do Setor de Contabilidade na sequência do cheque recebido da CMT no
valor de € 114.720,00 e respeitante ao saldo final da empreitada de Construção dos
Sistemas Públicos de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas da Pedreira, relativo à libertação das faturas n.ºs 46 e 96.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Informação nº 12/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada do processo sobre o assunto referido em epígrafe.
O Conselho de Administração tomando conhecimento, deliberou promover ao envio
à Câmara Municipal de Tomar da importância apurada da Tarifa de Resíduos Sólidos, no período de 01.12.2011 a 30.12.2011 no valor de € 129.814,00 (cento e vinte
e nove mil oitocentos e catorze euros), deduzido que seja o apuramento feito nos
termos do ponto 3 da deliberação da C.M. de 2002.04.01.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
(ZA.01.04) E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS (TO.04.01) DA
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PEDREIRA – EIXO PRIORITÁRIO 4. DOCUMENTOS PARA EFEITOS DE INSTRUÇÃO DE PEDIDO DE PAGAMENTO – 5.º PEDIDO PAGAMENTO – PEDIDO
FINAL: Informação n.º 26/2012 do SGCF a dar conta de que relativamente ao 5.º
pedido de comparticipação financeira sobre a candidatura referida em epígrafe, o
mesmo apresenta um valor negativo de € -1.194,61 devido ao montante negativo do
Auto de Revisão de Preços.
Mais informa que o valor a receber referente ao acerto da percentagem de comparticipação de 70% para 80%, é de € 70.361,13.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------TARIFÁRIO DOS SMAS: Informação n.º 49/2012 do Setor de Contabilidade e parecer do Sr. Eng.º Diretor Delegado a apresentar os novos valores a considerar como valor máximo de rendimento do agregado familiar para efeitos de atribuição do
escalão social, por força da aprovação do Orçamento de Estado para 2012, em que
passa a ser de € 7.112,00.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e mandar promover em conformidade.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------AJUSTE DIRETO: OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DOS DEPÓSITOS DOS SMAS DE TOMAR – PARTE I – SANTA CITA; ZONA INDUSTRIAL;
ALGARVIAS; CASAL DOS PEIXINHOS - AUTO DE CONSIGNAÇÃO: Informação
n.º 36/2012 da Divisão de Projetos e Obras sobre o assunto em epígrafe, acompanhada do Auto de Consignação dos Trabalhos lavrado em 05.01.2012.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e Auto de Consignação apresentado.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.---------------------
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---PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA MOBILIDADE INTERNA DE JOSÉ MANUEL
RODRIGUES FREIRE E PAULO MANUEL FERREIRA MATOS: Informação n.º
88/2012 da SGRH na sequência do ofício da CMT Ref.ª 186/2012/DRH/RS sobre o
assunto referido em epígrafe, a dar conta de que nos termos do n.º 2 do Art.º 44.º da
Lei n.º 64-B/2011de 30 de Dezembro é solicitada a prorrogação da mobilidade interna dos trabalhadores destes Serviços José Manuel Rodrigues Freire e Paulo Manuel Ferreira Matos até ao próximo dia 29 de Fevereiro.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e aceitar a prorrogação da mobilidade interna proposta.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ENCARGOS COM EQUIPAMENTO NO ANO DE 2011: Informação nº 62/2012 do
Setor de Contabilidade apresentando os cálculos para a determinação do custo horário com encargos com equipamento, a praticar para o ano de 2012.
O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou aprovar os mesmos
e mandar implementar.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------E não havendo mais assunto algum a tratar, o Senhor Presidente declarou a sessão como encerrada, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que eu---------Coordenador Técnico exarei e subscrevo com os elementos do Conselho de Administração.------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________________________
_____________________________
_____________________________
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