ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA
EM TRINTA DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E
DOZE.
---Aos trinta dias do mês de Janeiro do 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 Diretor Delegado, Engenheiro 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 trinta de janeiro do ano dois mil e doze
que as disponibilidades em cofre eram de € 3.040,43, bem como se encontravam
depositadas no BCP – € 271.108,07; MG- € 240,89; CGD- € 111.852,51; BPN- €
830,91 e BCP prazo - € 300.000,00, perfazendo um total de seiscentos e oitenta e
quatro mil e trinta e dois euros e trinta e oito cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. ---------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2012.01.16 E 2012.01.30: Informação n.º
188/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2011.01.16 e 2012.01.30.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.--------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 190/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento nº 3 a efetuar e respeitantes a despesas realizadas.
O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou autorizar os pagamentos a fornecedores na mesma constantes no valor total de € 12.826,58 (doze
mil oitocentos e vinte seis euros e cinquenta e oito cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação nº 152/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de dezembro
de 2011.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO – PUBLICAÇÃO
DE RESULTADOS – 4º TRIMESTRE DO ANO DE 2011: Informação nº 168/2012 da
DPO, acompanhada do resumo dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade referentes ao 4.º trimestre do ano 2011, de acordo com o estipulado no n.º 1 do Art.º 17.º do DL 306/07 de 27 de Agosto.
O Conselho de Administração tomando conhecimento, deliberou homologar a informação prestada e mandar divulgar os resultados, em conformidade com o n.º e Art.º
atrás referidos.
Mais deliberou o C.A. mandar promover ao envio dos mesmos para publicação na
imprensa local.
Deliberou ainda o C.A. mandar enviar cópia do mesmo à Delegação Concelhia de
Saúde, nos termos do n.º 2 do Art.º 17.º do DL n.º 306/2007 de 27 de Agosto, bem
como à AdC e EPAL.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PEDIDO DE INÍCIO DE PROCESSO DE APOSENTAÇÃO. TRABALHADOR: ALFREDO DOS SANTOS OLIVEIRA: Informação nº 151/2012 do SGRH acompanhada de pedido do trabalhador Alfredo dos Santos Oliveira a solicitar o início do pro-
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cesso de aposentação ao abrigo do disposto no DL nº 498/72 de 9 de Dezembro
(Estatuto de Aposentação) com as devidas alterações.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e autorizar o início do processo de aposentação do trabalhador.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ACIDENTE COM A VIATURA Nº 3 RENAULT CLIO 50-15-SG - ORÇAMENTO
PARA REPARAÇÃO: Informação n.º 171/2012 da DPO na sequência de acidente
ocorrido com a viatura nº 3 destes SMAS – Renault Clio matrícula 50-15-SG, a apresentar orçamento para a reparação da referida viatura.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração tendo em atenção
o valor venal da viatura, deliberou mandar promover a procedimento administrativo
para a aquisição de uma viatura nova em substituição da acidentada com retoma
desta.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DOS SMAS PARA O ANO DE
2012: Informação nº 182/2012 do Setor de Contabilidade na sequência do ofício da
Assembleia Municipal n.º 15 datado de 04.01.2012 sobre o assunto referido em epígrafe.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou mandar baixar o documento aos Serviços competentes para cumprimento e implementação.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.---------------------
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---BALANÇO À TESOURARIA: Informação nº 169/2012 do Setor de Contabilidade,
acompanhada do Termo de Balanço efetuado à Tesouraria em 31 de dezembro de
2011.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA ELETRÓNICA PARA UTILIZAR NA FASE DE FORMAÇÃO DOS CONTRATOS PÚBLICOS - PONTO DA
SITUAÇÃO: Informação n.º 70/2012 do Chefe da DPO a dar conta, no seguimento
da apresentação de propostas que decorreu na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, de que no mercado existem neste momento diversas Plataformas Eletrónicas para Contratação Pública.
Refere ainda que o contrato com a Vortal - Comércio Eletrónico, Consultadoria e
Multimédia, S.A. teve início em 1 de Abril de 2009 e de acordo com o caderno de
encargos, pode ser denunciado por uma das partes, com a antecedência de 30 dias,
por carta registada com aviso de receção. Mais propõe a abertura de procedimento
administrativo para consulta ao mercado para a aquisição de Plataforma Eletrónica
para Contratação Pública.
Sobre o assunto prestou o Senhor Engenheiro Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração homologando a informação e
parecer prestados, deliberou aprovar o convite, caderno de encargos e restante documentação anexa, e, em conformidade, mandar promover a procedimento administrativo nos termos propostos.
Mais deliberou o C.A. nomear o Júri do Procedimento nos termos do n.º 1 do Art.º
67.º do CCP, constituído pelos Srs.: Presidente: Eng.º Diretor Delegado, Fernando
Alberto A. Caetano; Vogais efetivos Eng.º Francisco Manuel Cesário Marques que
substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e Dra. Sandra Mendes Silva
Pardelhas.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.---------------------
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---CICLO ANUAL DE LEITURAS REAIS: Informação n.º 128/2012 a apresentar proposta de escala a implementar para o ciclo anual de leituras reais dos consumos de
água.
Sobre o assunto prestou o Senhor Engenheiro Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração homologando a informação e
parecer prestados, deliberou aprovar a escala apresentada e mandar proceder à
respetiva implementação.
Mais deliberou o C.A. alertar para o já anteriormente estabelecido que o período
máximo entre leituras não deve ultrapassar os quatro meses.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ESCALAS DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E TESOURARIA ATRIBUIÇÃO DO SUPLEMENTO REMUNERATÓRIO (ABONO PARA FALHAS):
Informação n.º 185/2012 do SGRH a informar que de acordo com a legislação em
vigor, o reconhecimento do direito ao abono para falhas é efetuado mediante despacho do Conselho de Administração e é devido apenas quando haja efetivo exercício
de funções e enquanto perdurarem as condições que determinam a sua atribuição.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e mandar atribuir o correspondente abono
para falhas na proporção do trabalho desenvolvido, aos trabalhadores que, por conveniência de serviço, manuseiem ou guardem valores, numerário, títulos ou documentos.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PROPOSTAS DE ESCALAS DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E
TESOURARIA: Informação n.º 167/2012 do SGRH a apresentar proposta de novas
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Escalas de Serviços para funcionamento em contínuo no Atendimento e Tesouraria
dos SMAS e a propor a sua implementação a partir do mês de fevereiro.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados, aprovar as escalas apresentadas e mandar
implementar.
Mais deliberou o C. A. mandar dar conhecimento aos referidos trabalhadores.
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 a exarei e subscrevo com os elementos do Conselho de Administração.-------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________
_____________________________
_____________________________
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