ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
TRÊS DE JULHO DO ANO DOIS MIL E DOZE.
---Aos três dias do mês de julho 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, em substituição
do Diretor Delegado, o Senhor Engenheiro Francisco Manuel Cesário Marques, Chefe da Divisão de Projetos e Obras 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 dois de julho do ano dois mil e doze que
as disponibilidades em cofre eram de € 1.884,84, bem como se encontravam depositadas no BCP – € 171.691,45; MG- € 1.535,82; CGD- € 108.011,06; BPN- €
5.061,74 e BCP prazo - € 300.000,00, perfazendo um total de quinhentos e oitenta e
seis mil e trezentos euros e sete cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2012.06.19 E 2012.07.03: Informação n.º
1272/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2011.06.19 e 2012.07.03.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.-------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 1278/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 16 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 € 36.513,81 (trinta e
seis mil quinhentos e treze euros e oitenta e um cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------BALANÇO À TESOURARIA: Informação n.º 1267/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada do Termo de Balanço efetuado à Tesouraria em 2 de julho de
2012.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DOS SUBSISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NA
RUA JOÃO DOS SANTOS SIMÕES. RECEPÇÃO DEFINITIVA E RESTITUIÇÃO
DE DEPÓSITOS DE GARANTIA: Informação n.º 1268/2012 pela Divisão de Projetos e Obras sobre o assunto em epígrafe, acompanhada do Auto de Vistoria para
efeitos de receção definitiva da mesma.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor 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 dar como recebida a obra.
Mais deliberou o C.A. autorizar a restituição do valor retido como garantia da mesma.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA ZONA DA
JUDIARIA (PARTE: AV. VIEIRA GUIMARÃES) – NÚCLEO HISTÓRICO DE TOMAR. CONSIGNAÇÃO: Informação n.º 1262/2012 da Divisão de Projetos e Obras
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sobre o assunto em epígrafe, acompanhada do Auto de Consignação dos Trabalhos
lavrado em 29.06.2012.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou:
1 . Homologar a informação e parecer prestados.
2 . Aprovar o Auto de Consignação apresentado.
3 . Mandar comunicar a referida consignação ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA ZONA DA
JUDIARIA (PARTE: AV. VIEIRA GUIMARÃES) – NÚCLEO HISTÓRICO DE TOMAR. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE (FASE DE OBRA):
Informação n.º 1271/2012 da Divisão de Projetos e Obras acompanhada do Plano
de Segurança e Saúde (Fase de obra) referente à empreitada em epígrafe.
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 aprovar o Plano de Higiene, Segurança e
Saúde (fase de Obra) para a Empreitada de Remodelação do Sistema de Distribuição de Água da Zona da Judiaria (Parte: Av. Vieira Guimarães) – Núcleo Histórico
de Tomar.
Mais deliberou o C.A. mandar notificar o empreiteiro da aprovação do PSS apresentado.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.---------------------
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--- INSTALAÇÃO DE UM HIDROPRESSOR NO RESERVATÓRIO DO TELÉGRAFO
PARA REFORÇO DA CONDUTA DE DISTRIBUIÇÃO. LOCAL: RUA DO TELEGRAFO – ALGARVIAS – FREGUESIA DE S. JOÃO BATISTA - TOMAR: Informação n.º 1118/2012 da DPO a dar conta das diligências levadas a efeito pelos SMAS
para a resolução urgente de problemas de abastecimento de água na Rua do Telegrafo – Algarvias – Freguesia de S. João Batista.
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, em conformidade, autorizar o pagamento
da fatura n.º 44224 no valor de € 2.083,60 à Firma Tomartubos.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação n.º 1194/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de maio de
2012.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------PEDIDOS DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES: Informações n.ºs 1200 e
1237/2012 do Setor de Gestão Comercial na sequência de pedidos de pagamento
de faturas de água em prestações, por tempo superior ao previsto no n.º 1 do Artigo
45.º do RDADE.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e autorizar a elaboração de planos de pagamento em
n.º de prestações superior ao previsto, conforme solicitado, aos seguintes clientes:
- Maria Helena Fragosa
- Maria Inês Alexandrino Branco Consciência
- Maria Luisa Alves Patrício de Castro Lousada
- Maria Manuela Mendes Martins Ferreira
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Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS – CONTRATO A TERMO RESOLUTIVO CERTO. 1 ASSISTENTE OPERACIONAL (LEITOR): Informação
n.º 1179/2012 da SGRH sobre o assunto em epígrafe, acompanhada do respetivo
processo.
Sobre o assunto prestou o Senhor Engenheiro Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração homologando a
informação e parecer prestados deliberou mandar renovar por um ano o contrato de
trabalho celebrado com o trabalhador José Carlos da Silva Pardelhas, ao abrigo do
disposto no Art.º 103.º da Lei nº 59/2008 de 11 de Setembro.
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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