ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
DEZANOVE DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E DOZE.
---Aos dezanove dias do mês de junho 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 catorze 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 dezoito de junho do ano dois mil e doze
que as disponibilidades em cofre eram de € 1.895,34, bem como se encontravam
depositadas no BCP – € 238.182,46; MG- € 1.535,82; CGD- € 154.387,36; BPN- €
4.968,63 e BCP prazo - € 300.000,00, perfazendo um total de seiscentos e noventa
e nove mil e setenta e quatro euros e vinte sete cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2012.06.05 E 2012.06.19: Informação n.º
1169/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2011.06.05 e 2012.06.19.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.-------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 1168/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 15 a efetuar e respeitante a despesas realizadas.
O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou autorizar os pagamentos a fornecedores na mesma constante no valor total de € 28.906,82 (vinte e
oito mil novecentos e seis euros e oitenta e dois cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EMPREITADA: “CONSTRUÇÃO DO SUBSISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS
RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE VALE FLORIDO” - AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA: Informação n.º 1098/2012 da Fiscalização da obra referente à empreitada referida em epígrafe, acompanhada de Auto de Vistoria para efeitos de receção definitiva da mesma.
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 o Auto de Vistoria apresentado e,
em conformidade mandar proceder à restituição do valor retido nos pagamentos,
como garantia, bem como solicitar à CMT a libertação da garantia bancária n.º
05/334/32565 emitida pelo BPI.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EMPREITADA: “CONSTRUÇÃO DE UM COLETOR DE DRENAGEM DE ÁGUAS
RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM COCHÕES, S. PEDRO (TO.01.13 – QUINTA DO
FALCÃO)” - CONTA FINAL: Informação n.º 1096/2012 da DPO, acompanhada da
Conta Final da Empreitada e respetivo processo.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
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Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração homologando a
informação e parecer prestados, deliberou aprovar a conta final da empreitada que
importa em € 121.230,61 (cento e vinte e um mil duzentos e trinta euros e sessenta
e um cêntimos) já com IVA nos termos da legislação em vigor e mandar fazer o seu
envio ao empreiteiro.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------5.º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT – 2010/2011: Informação n.º 1160/2012 do Setor de Contabilidade sobre o assunto referido em epígrafe,
na sequência da deliberação tomada pelo C.A. em sua reunião de 13.02.2012, a
propor que seja feito o encontro de contas entre os SMAS e a CMT relativamente ao
valor restante referente ao ano de 2010, bem como ao montante total de 2011 respeitante às instalações de água n.ºs 960002 Jardim da Biblioteca Municipal; 960684
Jardim da Nabância; 960685 Rua Cavaleiros de Cristo; 960686 Bededouro dos
Pombos; 980455 Escola Primária da Torre; 980887 Escola Primária da Junceira;
990060 Rega da Alameda Um de Março; 951267 Marmeleiro; 951940 Rua Sraª da
Luz Charneca da Peralva; 952442 Escola Primária das Curvaceiras; 953182 Rua
Duque da Terceira Asseiceira; 953271 Jardim de Infância da Roda Grande; 953621
Escola Primária da Cerejeira; 955095 Venda Nova; 955179 Casais; 955461Escola
Primária das Cabeças; 956009 Jardim de Infância da Linhaceira e 960001 Biblioteca
Municipal em contrapartida ao consumo de combustível destes SMAS referente aos
meses de janeiro a março de 2012 e à reposição de pavimentos efetuada pela CM
referente aos meses de abril de 2008 e de junho de 2009 a abril de 2011.
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 aprovar o Encontro de Contas parcial com a CMT, o qual
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apresenta uma diferença a favor dos SMAS, no valor de € 10.887,14 (dez mil oitocentos e oitenta e sete euros e catorze cêntimos).
Mais deliberou o C.A. que o valor agora apurado no Encontro de Contas seja amortizado na dívida existente para com a Câmara Municipal, conforme deliberação do
C.A. de 2004.11.22.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ASSEMBLEIA GERAL DO A.LOGOS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ASSESSORIA E ENSAIOS TÉCNICOS: Presente e-mail da A. Logos,
Associação para o Desenvolvimento de Assessoria e Ensaios Técnicos a remeter
Convocatória para a Assembleia Geral a decorrer no próximo p.f. dia 22 de junho
pelas 11 horas.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------EMPREITADA: CONSTRUÇÃO DOS SUBSISTEMAS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ZA.01.04) E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS (TO.04.01) DA PEDREIRA - CAUÇÃO PARA EFEITOS DE GARANTIA DA
OBRA: Informação n.º 782/2012 da DPO, na sequência da carta recebida do empreiteiro Ref.ª 64/12/PB datada de 16/04/2012 relativamente ao assunto referido em
epígrafe, a solicitar a libertação da quantia retida referente ao valor da revisão de
preços.
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 proceder à devolução dos 5% retidos nas faturas, na parte referente à revisão de preços.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Informação n.º 1140/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada do processo sobre o assunto em epígrafe.
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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 promover ao envio
à Câmara Municipal de Tomar da importância apurada da Tarifa de Resíduos Sólidos, no período de 01.05.2012 a 31.05.2012 no valor de € 115.717,10 (cento e quinze mil setecentos e dezassete euros e dez cêntimos), 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.-----------------------RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação nº 1138/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de abril de
2012.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º
1166/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água
adquirido em Maio de 2012 às empresas AdC S.A. e EPAL.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORÇO DA ADUÇÃO E RESERVA DO SISTEMA PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA FREGUESIA DE S.
PEDRO DE TOMAR (ZA.04.06 MOÍNHO NOVO: ZA.04.07 PORTELA: ZA.04.08
TERREIRO) -RELATÓRIO PRELIMINAR: Informação n.º 1124/2012 acompanhada
de Relatório Preliminar elaborado pelo Júri do Procedimento sobre as propostas
apresentadas.
Sobre o mesmo prestou o Senhor Engenheiro Diretor Delegado o parecer na mesma
constante.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados, aprovar o Relatório apresentado e, nos ter-
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mos do n.º 1 do Art.º 123.º do Anexo ao D.L. n.º 18/2008 de 29 de Janeiro – CCP,
mandar enviar o Relatório Preliminar agora homologado a todos os concorrentes
para cumprimento do direito de audiência prévia por um prazo de cinco dias.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORÇO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA FREGUESIA DE S. PEDRO (ZA.04.06 MOÍNHO NOVO:
ZA.04.07 PORTELA: ZA.04.08 TERREIRO) -RELATÓRIO PRELIMINAR: Informação n.º 1123/2012 acompanhada de Relatório Preliminar elaborado pelo Júri do Procedimento sobre as propostas apresentadas.
Sobre o mesmo prestou o Senhor Engenheiro Diretor Delegado o parecer na mesma
constante.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados, aprovar o Relatório apresentado e nos termos do n.º 1 do Art.º 123.º do Anexo ao D.L. n.º 18/2008 de 29 de Janeiro – CCP,
mandar enviar o Relatório Preliminar agora homologado a todos os concorrentes
para cumprimento do direito de audiência prévia por um prazo de cinco dias.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO. REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – ZONA DA JUDIARIA (PARTE: AV. VIEIRA GUIMARÃES) – NUCLEO HISTÓRICO DE TOMAR. CONTRATO/FISCALIZAÇÃO: Informação n.º 1120/2012 do Chefe da Divisão de Projetos e Obras na sequência da outorga do contrato referente à empreitada referida em epígrafe, a propor a nomeação
da fiscalização da empreitada a fim de serem consignados os trabalhos.
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 parecer prestados e em conformidade nomear a fiscalização da obra composta pelos seguintes elementos:
Eng.º Francisco Manuel Cesário Marques que chefiará, coadjuvado pelo Eng.º Artur
Jorge de Jesus Marques e Encarregado João Rui de Oliveira António.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------REUNIÃO EFETUADO ENTRE OS SMAS E A ÁGUAS DO CENTRO EM 31 DE
MAIO DE 2012: Informação n.º 1094/2012 do Chefe da Divisão de Projetos e Obras
acompanhada de memorando relativo à reunião efetuada entre os SMAS e a empresa Águas do Centro S.A. para análise de diversas questões técnicas.
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 mandar enviar cópia do referido memorando à AdC S.A.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA AS REDES DE ÁGUA E
SANEAMENTO (TUBAGENS E ACESSÓRIOS) - CONCUROS PÚBLICO NOS
TERMOS DO ARTIGO 130.º E SEGUINTES DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, APROVADO PELO DECRETO-LEI N.º 18/2008, DE 29 DE JANEIRO INICIO DE PROCEDIMENTO: Informação n.º 1011/2012 do Chefe da Divisão de
Projetos e Obras a propor o início de Procedimento de Concurso Público para Fornecimento Contínuo de Materiais para as Redes de Água e Saneamento (Tubagens
e Acessórios), nos termos do previsto nos Artigos 130.º a 154.º do Código dos Contratos Públicos – Anexo ao DL nº 18/2008 de 29 de Janeiro.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
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Tudo visto e analisado o C.A. deliberou homologar a informação e parecer prestados, bem como a documentação apresentada e, em conformidade, mandar dar início ao referido procedimento.
Mais deliberou o C.A. nomear o Júri do procedimento composto por Eng.º Francisco
M. Cesário Marques, Chefe da Divisão de Projetos e Obras, o qual presidirá, Técnico
Superior Eng.º Rodrigo Fernando Dias Lopes e Encarregado João Rui de Oliveira
António.
Como suplentes os Técnicos Superiores Eng.º Artur Jorge de Jesus Marques e
Eng.º Augusto Francisco A. Lopes Ferreira.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS - RECEÇÃO DA
VIATURA TOYOTA YARIS: Informação n.º 1149/2012 da DPO acompanhada do
Auto de Receção da viatura Toyota Yaris de matrícula 93-MZ-58.
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, aprovar o Auto de Receção apresentado e autorizar o pagamento da viatura à Firma Toyota Caetano Portugal S.A. no valor de € 14.355,98
(catorze mil trezentos e cinquenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos) acrescido
de IVA à taxa legal em vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DOS SMAS – LOGOTIPIZAÇÃO - POLIR PINTURA: Informação n.º 1163/2012 da DPO a propor intervenção na pintura, polimento e logotipização de diversas viaturas dos SMAS a executar de forma progressiva
e de acordo com a disponibilidade das mesmas.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
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Tudo visto e devidamente 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.-----------------------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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