ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
NOVE DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E DOZE.
---Aos nove dias do mês de abril 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 Sr. Carlos Manuel de
Oliveira Carrão encontrando-se presentes os Vogais Eng.º José Manuel Farinha Perfeito e Dra. Maria do Rosário Cardoso Simões. 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 ata da reunião anterior, passando o Conselho a deliberar da forma seguinte.-------------------------------------BALANCETE DA TESOURARIA: O Conselho de Administração tomou conhecimento pelo balancete da tesouraria do dia nove de abril do ano dois mil e doze que
as disponibilidades em cofre eram de € 2.183,49, bem como se encontravam depositadas no BCP – € 403.469,27; MG- € 1.534,27; CGD- € 71.340,38; BPN- €
3.203,05 e BCP prazo - € 300.000,00, perfazendo um total de setecentos e setenta
e nove mil quinhentos e quarenta e seis euros e noventa e sete cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. ---------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2012.03.26 E 2012.04.09: Informação n.º
660/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2011.03.26 e 2012.04.09.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 663/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 9 a efetuar e respeitantes a despesas realizadas.
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O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou autorizar os pagamentos a fornecedores nas mesmas constantes no valor total de € 7.958,31 (sete
mil novecentos e cinquenta e oito euros e trinta e um cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO. LEI N.º 8/2012 – 21
DE FEVEREIRO: Informação n.º 620/2012 do Setor de Contabilidade, a dar conhecimento das regras previstas no Orçamento de Estado relativamente à cabimentação e assunção de compromissos, bem como o controlo dos pagamentos em atraso
previsto na legislação.
Informa ainda que estão a ser desenvolvidas as ferramentas informáticas que permitam o cálculo dos fundo disponíveis, bem como da restante informação obrigatória,
uma vez que se aguarda a entrada em vigor de regulamentação própria da Lei n.º
8/2012.
Mais informa das diligências entretanto tomadas por força e para cumprimento da
referida legislação.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante e o Exmo. Sr. Presidente do C.A. exarou o despacho em 30 de março de 2012.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA – IDQA 2011: Informação n.º 626/2012
do Chefe da DPO a dar conta do envio do IDQA 2011 (Resultado das análises no
âmbito do Controlo da Qualidade da Água de Abastecimento durante o ano 2011) à
entidade competente, ERSAR.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO. REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – ZONA DA JUDIARIA (PARTE: AV. VIEIRA GUIMARÂES) – NÚCLEO HISTÓRICO DE TOMAR: Informação n.º 645/2012 do Chefe da
DPO, na sequência de receção de proposta para execução dos referidos trabalhos,
conforme convite enviado por estes Serviços em 12 de março de 2012.
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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 fazer baixar o processo à DPO para envio do mesmo à
DAJ da Câmara Municipal tendo em vista a elaboração da minuta do contrato para
efeitos de adjudicação e posterior outorga do mesmo.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------INVENTÁRIO FÍSICO AOS ARMAZÉNS: PRINCIPAL, FIM DE SEMANA, SERRA
E SESMARIAS: Informação n.º 638/2012, dos Serviços Técnicos acompanhada das
listagens de materiais resultantes do inventário físico realizado aos armazéns em
2012.04.02, tudo acompanhado do respetivo processo.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.
---AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS AOS UTILIZADORES EM 2011 (2.ª GERAÇÃO): Informação n.º 630/2012 do Chefe da DPO, na sequência do ofício Ref.ª 001597/2012 datado de 2012.02.22 recebido da ERSAR sobre o assunto referido em epígrafe a dar conhecimento de que para cumprimento do
estipulado, foi feita a compilação e colocação de todos os dados e indicadores respeitantes à qualidade do serviço prestado pelos SMAS durante o ano de 2011 no
Portal daquela Entidade Reguladora.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------FICHEIRO SAFT-PT: Informação n.º 607/2012 do Setor de Contabilidade, na sequência da deliberação do C.A. que aprovou a criação de um arquivo digital, nos
termos do estipulado na Portaria n.º 1192/2009 de 8 de outubro, para os ficheiros
SAFT-PT relativos a faturação de água, saneamento e serviços prestados destes
SMAS, e a dar conhecimento da receção de ficheiros provenientes da Empresa Lógica relativamente ao período de janeiro a setembro de 2011, havendo necessidade
de inserção dos mesmos no arquivo digital.
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Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou mandar promover
em conformidade.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Presente Contrato de Prestação
de Serviços, em regime de Avença, celebrado em 30 de março de 2012 entre a Câmara Municipal e a Advogada Dra. Carla Alexandra Veloso Adão Cavacece de Sá
Correia.
O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou fazer baixar o processo para implementação.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------BALANÇO À TESOURARIA: Informação n.º 655/2012 do Setor de Contabilidade,
acompanhada do Termo de Balanço efetuado à Tesouraria em 3 de abril de 2012.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------QREN – CERTIDÃO. COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS ATRIBUÍDAS NO
ÂMBITO DO QREN – ANO DE 2011. Informação n.º 633/2012 do Setor de Contabilidade, na sequência do ofício recebido do Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional (IFDR) Ref.ª UAGI/NGF/3102/94 datado de 14.02.2012 a enviar
Certidão relativamente ao montante pago por aquela Instituição e referente a comparticipações comunitárias atribuídas no âmbito do QREN - Centro- 02-0141 – FEDER- 010019 (Centro Histórico – Pelourinho) no valor de € 111.294,19 - Centro- 020141 – FEDER- 010020 (Centro Histórico – Moinhos) no valor de € 169.522,68.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------LISTAGEM DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS, RESPETIVAS DATAS DE INÍCIO, SOMATÓRIO DOS ENCARGOS DO ANO DE 2011: Informação n.º 661/2012
do Setor de Contabilidade na sequência da informação n.º 32/2012 da DF da Câmara Municipal datada de 9 de fevereiro, que apresenta relação dos encargos financei-
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ros com obras de água e saneamento suportados pelo Município durante o ano de
2011 no valor total de € 77.744,55 (setenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos), para cumprimento do estipulado no ponto 3
da deliberação da Câmara Municipal de 30.09.2002.
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 valores indicados na mesma, os quais devem ser considerados no encontro de contas a realizar relativo ao ano de 2011.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta. ----------------------SIADAP 2011. HOMOLOGAÇÃO DAS AVALIAÇÕES: Informação n.º 655A/2012
do SGRH referente ao assunto em epígrafe, acompanhada da Ata n.º 3/2012 do
Conselho de Coordenação de Avaliação e fichas de avaliação dos trabalhadores
referentes ao ano de 2011.
Tudo visto e analisado o C.A. deliberou homologar as fichas de avaliação dos trabalhadores e mandar prosseguir o processo em termos da legislação em vigor.
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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