ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
DEZASSETE DE JULHO DO ANO DOIS MIL E DOZE.
---Aos dezassete 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 dezasseis de julho do ano dois mil e doze
que as disponibilidades em cofre eram de € 2.015,27, bem como se encontravam
depositadas no BCP – € 418.632,04; MG- € 1.535,82; CGD- € 107.250,91; BPN- €
5.196,99 e BCP prazo - € 300.862,50, perfazendo um total de oitocentos e trinta e
três mil e quatrocentos e setenta e oito euros e vinte seis cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2012.07.03 E 2012.07.17: Informação n.º
1394/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2011.07.03 e 2012.07.17.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.-------------------------------------------
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---PROPOSTA DE SERVIDOR DE VOZ – PT COMUNICAÇÕES. AQUISIÇÃO DE
TELEFONES DIGITAIS: Informação n.º 1387/2012 do Técnico de Informática a propor a aquisição de 4 telefones digitais, com recurso a procedimento por ajuste direto
– regime simplificado, na sequência da implementação do novo servidor de voz instalado.
Sobre o assunto foi prestado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e, em conformidade, mandar promover a
ajuste direto – regime simplificado para a aquisição dos telefones referidos à Firma
Portugal Telecom, pelo preço proposto de € 378,00 (trezentos e setenta e oito euros) mais IVA nos termos da legislação em vigor, ao abrigo do definido no n.º 1 do
Artigo 128.º do CCP.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PENSÃO DEFINITIVA DE APOSENTAÇÃO. TRABALHADOR: MANUEL ANTÓNIO DUARTE. ASSISTENTE OPERACIONAL: Informação n.º 1229/2012 da SGRH
acompanhada do processo de aposentação do trabalhador Manuel António Duarte.
O Conselho de Administração analisando o assunto e tomando conhecimento da
resolução final da Caixa Geral de Aposentações como tendo sido reconhecido o direito à aposentação ao referido trabalhador, sendo o valor da pensão de € 765,39
(setecentos e sessenta e cinco euros e trinta e nove cêntimos) deliberou mandar
desligar do serviço o trabalhador Manuel António Duarte a partir do dia 31 de julho
de 2012.
Mais deliberou o C.A. mandar proceder ao pagamento dos valores a que o trabalhador tem direito nos termos da legislação em vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------RECLAMAÇÃO. ELABORAÇÃO DE AUTO DE DECLARAÇÕES: Informação n.º
1233/2012 do Setor de Gestão de Recursos Humanos acompanhada de Auto de
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Declarações prestadas pelo trabalhador Ricardo José da Graça, na sequência de
Reclamação n.º 0062158 apresentada por cliente.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente ponderado o Conselho de Administração deliberou mandar instaurar processo de inquérito disciplinar ao trabalhador Ricardo José da Graça, nos termos do definido na Lei n.º 58/2008 de 9 de Setembro – Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas.
Mais deliberou o C.A. solicitar à CMT que pelos Serviços Jurídicos faça nomear o
instrutor do processo, nomeando como secretária do mesmo a Técnica Superior de
Recursos Humanos destes Serviços, Dra. Mafalda Sofia Costa Fernandes.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.----------------------CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DA FEIRA DE SANTA IRIA 2012: Presente deliberação da Câmara Municipal datada 12.07.2012 a nomear os diversos elementos
que integram a Comissão da Feira de Santa Iria 2012.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA A. LOGOS: Presente deliberação da CMT
datada de 05.07.2012 a aprovar o pagamento da contribuição extraordinária à A.
Logos através da transformação em capital social e a ser paga pelo Orçamento dos
SMAS.
O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou mandar proceder ao
referido pagamento.
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. PLANO DE TRABALHOS: Informação n.º 1353/2012 da Divisão de Projetos e
Obras acompanhada do Plano de Trabalhos referente à empreitada em epígrafe.
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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 Trabalhos apresentado.
Mais deliberou o C.A. mandar notificar o empreiteiro da aprovação do referido Plano.
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 ADUÇÃO E DA RESERVA DO SISTEMA PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA FREGUESIA
DE S. PEDRO (ZA.04.06 MOÍNHO NOVO: ZA.04.07 PORTELA: ZA.04.08 TERREIRO) - RELATÓRIO FINAL: Informação n.º 1300/2012 do Júri do Procedimento
referido em epígrafe, acompanhada de Relatório Final elaborado nos termos do Art.º
124.º do CCP e restante processo.
Sobre o assunto foi prestado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados, aprovar o Relatório Final apresentado e adjudicar a prestação de serviços de execução do Projeto referido em epígrafe ao Gabinete TECSEBAS pelo preço proposto de € 9.603,00 (nove mil seiscentos e três euros) acrescido
de IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta que melhor salvaguarda os interesses dos SMAS.
Deliberou ainda o Conselho de Administração conceder ao adjudicatário um prazo
máximo de 22 dias úteis para apresentação de documento de habilitação comprovativo de que não se encontra na situação prevista na alínea i) do Artº. 55º. do CCP.
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 DISTRI-
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BUIÇÃO DE ÁGUA DA FREGUESIA DE S. PEDRO (ZA.04.06 MOÍNHO NOVO:
ZA.04.07 PORTELA: ZA.04.08 TERREIRO) - RELATÓRIO FINAL: Informação n.º
1299/2012 do Júri do Procedimento referido em epígrafe, acompanhada de Relatório
Final elaborado nos termos do Art.º 124.º do CCP e restante processo.
Sobre o assunto foi prestado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados, aprovar o Relatório Final apresentado 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.-----------------------6.º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT – 2010/2011: Informação n.º 1374/2012 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 100867 Pavilhão Municipal; 991777 Rega espaços verdes Casal dos Aromas; 995336 Campo de Ténis; 995470 Pavilhão Municipal; 995569 Rega espaços verdes Rua Amorim Rosa; 995570 Rega espaços verdes
Rua Amorim Rosa; 995571 Núcleo de Arte Contemporânea; 995843 Rega espaços
verdes Rua Cavaleiros de Cristo; 995973 Rega espaços verdes Rua Rodrigues Simões Área 7; 996046 Rega espaços verdes Bairro Caixa de Previdência Área 2;
996184 Rega espaços verdes Rua General Fernando Oliveira Área 3; 996333 Rega
espaços verdes Rua Amorim Rosa Área 9; 996451 Contador móvel; 996655 Rega
espaços verdes Aª. Ângela Tamagnini Área 15; 996656 Rega espaços verdes Rua
Fernando Lopes Graça; 997221 Rega Casal das Atalaias; 997247Contador móvel;
997254 Rega espaços verdes Avª. Ângela Tamagnini e 997255 Contador móvel em
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contrapartida ao consumo de combustível destes SMAS referente ao mês de abril de
2012 e à reposição de pavimentos efetuada pela CM referente ao mês de março 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
apresenta uma diferença a favor dos SMAS, no valor de € 16.018,49 (dezasseis mil
e dezoito euros e quarenta e nove 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.-----------------------VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º
1383/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água
adquirido em junho de 2012 às empresas AdC S.A. e EPAL.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------INVENTÁRIO FÍSICO AOS ARMAZÉNS: PRINCIPAL, FIM DE SEMANA, SERRA
E SESMARIAS: Informação n.º 1295/2012, dos Serviços Técnicos acompanhada
das listagens de materiais resultantes do inventário físico realizado aos armazéns
em 2012.07.02, tudo acompanhado do respetivo processo.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------EXECUÇÃO DE RAMAIS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E CAIXAS DE VISITA. LOCAL: AVENIDA VIEIRA GUIMARÃES – FREGUESIA DE S. JOÃO BATISTA – TOMAR: Informação n.º 1315/2012 da DPO a
propor o recurso a procedimento por ajuste direto – regime simplificado para a aqui-
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sição dos serviços de execução de catorze ramais de drenagem de águas residuais
domésticas e duas caixas de visita relativamente ao local referido em epígrafe.
Sobre o assunto foi prestado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e, em conformidade, mandar promover ao
ajuste direto – regime simplificado para a aquisição dos serviços de execução de
catorze ramais de drenagem de águas residuais domésticas e duas caixas de visita
à Firma J.J.R. & Filhos, S.A. pelo preço proposto de € 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta euros) mais IVA nos termos da legislação em vigor, ao abrigo do definido no n.º 1 do Artigo 128.º do CCP.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA EN 110 – TROÇO ENTRE A PRACETA DE SANTO ANDRÉ E A AV. MARIA DE LOURDES MELLO E CASTRO –
FORMALIZAÇÃO DA ENTREGA DAS INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ESGOTOS DOMÉSTICOS AOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE TOMAR: Informação n.º
1385/2012 da Divisão de Projetos e Obras dando conta do acompanhamento e vistoria aos trabalhos referidos em epígrafe e propondo a receção das referidas infraestruturas de abastecimento de água e drenagem de esgotos domésticos.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar promover em conformidade.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------NÃO CONFORMIDADE COMPORTAMENTAL DO TRABALHADOR ANTÓNIO
MANUEL NUNES DUARTE: Informação n.º 1363/2012 do Chefe da DPO acompanhada de Informação externa n.º 74/2012.
Tudo visto e devidamente ponderado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar instaurar processo de inquérito disciplinar ao
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trabalhador António Manuel Nunes Duarte nos termos do definido na Lei n.º 58/2008
de 9 de Setembro – Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas.
Mais deliberou o C.A. solicitar à CMT que pelos Serviços Jurídicos faça nomear o
instrutor do processo, nomeando como secretária do mesmo a Técnica Superior de
Recursos Humanos destes Serviços, Dra. Mafalda Sofia Costa Fernandes.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PEDIDOS DE PAGAMENTO DE RAMAL DOMICILIÁRIO DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES: Presente pedidos de pagamento de ramais domiciliários de água em 24
prestações, efetuados pelo cliente António Mendes Maria relativamente às casas
sitas na Rua da Feiteira n.ºs 17 e 24 em Casais Tomar.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou autorizar o pagamento dos referidos ramais em 24 prestações conforme solicitado, devendo para o efeito ser elaborado o respetivo plano de pagamentos.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------RECLAMAÇÃO DEVIDO AO AUMENTO DO PAGAMENTO DE ÁGUA. CLIENTE:
MARIA ESMERALDA GOMES – INSTALAÇÃO N.º 10013. LOCAL DE CONSUMO:
RUA PRINCIPAL N.º 24 – JUNCAIS DE CIMA: Informação n.º 1328/2012 do Setor
de Gestão Comercial na sequência de reclamação do valor da fatura, apresentada
pela cliente Maria Esmeralda Gomes.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar proceder à leitura extraordinária do contador
para melhor apreciação da reclamação.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES: JOSÉ MANUEL FERREIRA VICENTE – INSTALAÇÃO 954862. LOCAL DE CONSUMO: RUA DA QUINTA N.º 32
– CHÃO DAS MAIAS – SERRA: Informação n.º 1241/2012 do Setor de Gestão Co-
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mercial na sequência de pedido efetuado pelo cliente José Manuel Ferreira Vicente
relativamente a fatura de água.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada, mandar faturar o consumo pelo 1.º escalão e possibilitar o pagamento da respetiva fatura em 2 prestações.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------RECLAMAÇÃO. MARIA FILOMENA ALCOBIA JOSÉ – CIL 950466: LOCAL DE
CONSUMO: SERRA DO MEIO N.º 42 – SABACHEIRA: Informação n.º 1231/2012
do Setor de Gestão Comercial na sequência de reclamação n.º 62159 apresentada
pela cliente Maria Filomena Alcobia José.
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 prestada e mandar informar a cliente que o aviso de corte foi enviado na data, não tendo o mesmo sido reclamado, pelo que a reclamação apresentada carece de fundamentação para ser atendida.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta. ----------------------FATURAS DE ÁGUA EM DÍVIDA- MARIA MANUELA CAETANO SILVA AZEVEDO - INSTALAÇÃO N.º 992493 - LOCAL DE CONSUMO: VENDA DA GAITA N.º
36: Informação n.º 1238/2012 do Setor de Gestão Comercial na sequência de reunião efetuada com a cliente referida em epígrafe para análise da reclamação apresentada relativamente a consumo de água.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e, face à leitura do contador efetuada pela empresa,
mandar informar a cliente que deve proceder ao pagamento das faturas em dívida.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.---------------------
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---INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: Informação n.º
1401/2012 do Setor de Gestão de Recursos Humanos a propor o recrutamento de
um trabalhador para a área administrativa através de candidatura ao Programa Ocupacional promovido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar promover à referida candidatura.
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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