ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EMVINTE E OITO DE AGOSTO DO ANO DOIS MIL E
DOZE.
---Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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 vinte sete de agosto do ano dois mil e
doze que as disponibilidades em cofre eram de 2.034,55, bem como se encontravam depositadas no BCP – € 201.515,01; MG- € 5.409,97; CGD- € 181.591,87;
BPN- € 5.373,43 e BCP prazo - € 301.727,48, perfazendo um total de seiscentos e
noventa e cinco mil seiscentos e dezassete euros e setenta e seis cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. ---------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2012.08.14 E 2012.08.28: Informação n.º
1578/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2012.08.14 e 2012.08.28.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.--------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 1580/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 18 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 € 18.482,10 (dezoito
mil quatrocentos e oitenta e dois euros e dez cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Informação n.º 1514/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada do processo sobre o assunto em epígrafe.
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 01.07.2012 a 31.07.2012 no valor de € 133.811,60 (cento e trinta
e três mil oitocentos e onze euros e sessenta 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 1530/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de Junho de
2012.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------RECOLHA DE PAPEL USADO: Informação n.º 1574/2012 do SGRH a propor a
definição do processo de recolha de todo o papel usado e destruído nestes SMAS
para envio para a reciclagem.
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 autorizar a recolha do mesmo pela empresa Reprocess,
recycling solutions, Lda. nos termos propostos.
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. REVISÃO DE PREÇOS. CONTA FINAL: Informação n.º 1557/2012 da Divisão
de Projetos e Obras acompanhada da Revisão de Preços (provisória) referente à
empreitada em epígrafe, bem como da respetiva Conta Final.
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:
1 . Aprovar e Revisão de preços (provisória) no valor de € 0.00.
2 . Aprovar a Conta Final da Empreitada que importa em € 31.405,72 e mandar fazer o seu envio ao empreiteiro para efeitos de assinatura e sequente remessa de
Relatório Final da Obra ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------AJUSTE DIRETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO
DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO CONCELHO DE TOMAR - INICIO DE PROCEDIMENTO: Informação n.º 1544/2012 da Divisão de Projetos e Obras a propor o
lançamento de um procedimento por ajuste direto para a execução dos trabalhos
referidos em epígrafe.
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 aprovar o Convite, Caderno de Encargos,
e restante documentação anexa ao mesmo.
Mais deliberou o C.A. mandar promover a procedimento por ajuste direto para a
Prestação de Serviços de Limpeza e Desinfeção de Reservatórios de Água no Concelho de Tomar, conforme proposto e nomear o Júri nos termos do Art.º 67.º do
CCP, constituído pelos Srs: Presidente: Eng.º Artur Jorge de Jesus Marques, Vogais
efetivos Eng.º Augusto Francisco Azinheira L. Ferreira que substitui o Presidente nas
suas faltas e impedimentos e Eng.º Rodrigo Fernando G.C. Dias Lopes.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EMPREITADA: CONSTRUÇÃO DE COLETORES DE DRENAGEM DE ÁGUAS
RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA VENDA DA GAITA (SUBSISTEMA TO.01.06 DE
CARREGUEIROS – 1.ª FASE: VENDA DA GAITA). RECEÇÃO DEFINITIVA E
RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE GARANTIA: Informação n.º 1537/2012 pela
Divisão de Projetos e Obras sobre o assunto em epígrafe, acompanhada do Auto de
Vistoria para efeitos de receção definitiva da obra.
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. mandar solicitar à CMT a libertação da garantia bancária n.º
06/216/39815 sobre o Banco BPI,. S.A.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PROLONGAMENTO DE UM COLETOR DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM BAIXA (SUBSISTEMA TO.01.10 MAXIAL) – RUA DO TELÉGRAFO - RELATÓRIO PRELIMINAR: Informação n.º 1579/2012 da DPO acom-
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panhada 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 Preliminar apresentado
e, nos termos 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 aprovado 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.-----------------------TARIFA DE R.S.U. APLICADA A GARAGEM: Informação n.º 110/12 APV da Divisão de Serviços Urbanos e Espaços Verdes da CMT elaborada na sequência da
carta recebida do Sr. Vitor Luis de Paulo Homem relativamente ao valor de tarifa de
resíduos sólidos associado à garagem que tem na Rua Projetada à Rua 13 de Fevereiro BC em Tomar.
O Conselho de Administração tomou conhecimento da informação e despacho na
mesma exarado e mandou enviar o processo à Câmara Municipal.
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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