ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
ONZE DE SETEMBRO DO ANO DOIS MIL E DOZE.
---Aos onze dias do mês de setembro 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 Vogal Eng.º José
Manuel Farinha Perfeito encontrando-se presente a Vogal Dra. Maria do Rosário
Cardoso Simões. Assistiram à reunião, o Senhor Diretor Delegado, Engenheiro Fernando Alberto A. Caetano e o Coordenador Técnico, Maria Celeste Carreiras Costa
da Silva 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 dez de setembro do ano dois mil e doze
que as disponibilidades em cofre eram de € 1.892,36, bem como se encontravam
depositadas no BCP – € 340.843,98; MG- € 5.409,97; CGD- € 148.181,77; BPN- €
5.373,43 e BCP prazo - € 302.594,94, perfazendo um total de oitocentos e dois mil e
quatrocentos e quatro euros e nove cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2012.08.28 E 2012.09.11: Informação n.º
1638/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2012.08.28 e 2012.09.11.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.-------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 1643/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 19 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 € 15.260,89 (quinze
mil duzentos e sessenta euros e oitenta e nove cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------3ª.ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2012.: Informação n.º 1644/2012 do Setor
de Contabilidade, acompanhada dos documentos relativos à 3ª. Alteração ao Orçamento de 2012.
Discutido e analisado o assunto o Conselho de Administração deliberou aprovar a
3ª. Alteração ao Orçamento para o ano de 2012, no montante global de € 34.600,00
(trinta e quatro mil e seiscentos euros) e que teve por base a ocorrência de custos
insuficientemente dotados, tendo como contrapartida as verbas disponíveis em contas cuja dotação não se prevê que venha a ser totalmente utilizada.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Informação n.º 1632/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada do processo sobre o assunto em epígrafe.
Sobre o assunto prestou o Senhor Engenheiro 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 01.08.2012 a 31.08.2012 no valor de € 98.712,80 (noventa e oito
mil setecentos e doze euros e oitenta 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.---------------------
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---RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.: Informação n.º 1585/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de julho de
2012.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------PROJETO DE REGULAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DO SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS (RAASARD).: Presente deliberação da Câmara Municipal de 06 de setembro de 2012 sobre o assunto em epígrafe.
Sobre o mesmo prestou o Senhor Engenheiro Diretor Delegado a informação nº
1637/2012.
O Conselho de Administração tomando conhecimento, concordou com o informado.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ENVIO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE SECA.: Oficio nº
1312/PR/JP da Divisão de Proteção Civil da Câmara Municipal a remeter o exemplar
do “Plano de Contingência para Situações de Seca”.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------OPERAÇÃO N.º CENTRO-08-0754-FEDER-007002 (ID:2159) – AUMENTO DA
TAXA E DO VALOR DO FINANCIAMENTO FEDER. CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA (ZA.01.04) E DRENAGEM DE
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS (TO.04.01) DA PEDREIRA.: Informação n.º
1605/2012 do sobre o assunto em epígrafe a dar conta da deliberação tomada pela
Comissão Ministerial de Coordenação dos Programas Operacionais Regionais do
Continente em 8 de agosto de 2012 sobre as taxas máximas de cofinanciamento
definidas para a operação indicada em epígrafe e suas implicações na mesma.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------ASSOCIAÇÃO DO CLIENTE AO SISTEMA E SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INDICAÇÃO NA FATURAÇÃO DO SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO. MONITORIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS SUBSISTEMAS -
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CONTROLO E DIMINUÍÇÃO DAS PERDAS.: Informação n.º 1615/2012 sobre o assunto referido em epígrafe, e parecer do Senhor Engenheiro Diretor Delegado.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração mandou promover
em conformidade.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------CANDIDATURA NO ÂMBITO DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL – PRÉ CANDIDATURA À DGAL PARA ESTÁGIOS
PEPAL – 4ª. EDIÇÃO.: Informação n.º 1581/2012 a informar dos custos e comparticipação do Estágio Profissional realizado nestes SMAS no âmbito do PEPAL por
Raquel Maia de Brito.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DO PESSOAL DIRIGENTE.: Informação nº
1641/2012 do SGRH a dar conta da publicação da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto,
que vem proceder à adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, que aprova o estatuto de pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central regional e local do estado.
Mais informa que a atribuição de despesas de representação aos titulares de cargos
de direção superior de 1º grau e de direção intermédia de 1º e 2º graus é da competência da assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar da mesma dar conhecimento à Câmara Municipal.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS.: Informação n.º 1627/2012 sobre o assunto em epígrafe a dar conta dos
pagamentos em atraso e fundos disponíveis dos Serviços reportados ao mês de setembro.
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Tomando conhecimento e analisado o assunto o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar promover conforme na mesma proposto.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EXECUÇÃO DE RAMAIS PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E CAIXAS DE VISITA. LOCAL: AVENIDA VIEIRA GUIMARÃES –
FREGUESIA DE SÃO JOÃO BATISTA – TOMAR. AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1.: Informação n.º 1602/2012 da DPO acompanhada do Auto de Medição n.º 1 no valor
de € 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta euros) mais IVA, da firma J.J.R. &
Filhos, S.A., relativo à obra indicada em epígrafe.
Sobre o assunto prestou o Senhor Engenheiro Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados, aprovar o documento apresentado e autorizar o pagamento
do Auto de Medição realizado.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.----------------------- EXECUÇÃO DE RAMAIS PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E CAIXAS DE VISITA. LOCAL: AVENIDA VIEIRA GUIMARÃES –
FREGUESIA DE SÃO JOÃO BATISTA – TOMAR. RECEÇÃO PROVISÓRIA.: Informação n.º 1584/2012 da DPO acompanhada do Auto de Vistoria para efeitos da
receção provisória da obra indicada em epígrafe.
Sobre o assunto prestou o Senhor Engenheiro 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 Provisória e dar como recebida provisoriamente a obra em toda a sua extensão.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.---------------------
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---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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