ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
VINTE DE NOVEMBRO DO ANO DOIS MIL E DOZE.
---Aos vinte dias do mês de novembro 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 dezanove de novembro do ano dois mil e
doze que as disponibilidades em cofre eram de 1.599,22, bem como se encontravam depositadas no BCP – € 450.241,89; MG- € 5.401,36; CGD- € 293.548,14;
BPN- € 8.084,24 e BCP prazo - € 303.464,90, perfazendo um total de um milhão e
sessenta mil setecentos e quarenta euros e cinquenta e três cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2012.11.06 E 2012.11.20: Informação n.º
2048/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2012.11.06 e 2012.11.20.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.-------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 2049/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 24 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 € 18.322,65 (dezoito
mil trezentos e vinte e dois euros e sessenta e cinco cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Informação n.º 1978/2012 do Setor de Contabilidade sobre o assunto em
epígrafe a dar conta dos pagamentos em atraso e fundos disponíveis dos Serviços
reportados ao mês de novembro.
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.-----------------------TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Informação n.º 1991/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada do processo sobre o assunto em epígrafe.
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 01.10.2012 a 31.10.2012 no valor de € 129.273,60 (cento e vinte
e nove mil duzentos e setenta e três 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.-----------------------CICLO ANUAL DE LEITURAS REAIS: Informação n.º 2001/2012 a apresentar
proposta de escala a implementar no ano de 2013 para o ciclo anual de leituras reais dos consumos de água.
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Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada, aprovar a escala apresentada e mandar proceder à respetiva implementação.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS DA ZONA DO PELOURINHO – NÚCLEO HISTÓRICO DA CIDADE DE TOMAR. PEDIDO DE LIBERTAÇÃO DE CAUÇÃO E REFORÇO DE CAUÇÃO: Informação n.º 1980/2012 do Chefe da DPO na sequência do ofício O 122/12/LB recebido da Firma Lusitânia, a solicitar a libertação das garantias prestadas como caução
e reforço de caução relativamente à obra referida 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 mandar proceder em conformidade.
Mais deliberou o C.A. mandar solicitar à CMT a libertação dos seguros de caução
existentes.
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 TELÉGRAFO. LOCAL: RUA DO TELÉGRAFO – ALGARVIAS – FREGUESIA DE S. JOÃO BATISTA – TOMAR. RELATÓRIO FINAL: Informação nº 1984/2012 do Júri do
Procedimento referido em epígrafe, acompanhado de relatório final do mesmo.
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 relatório final apresentado e fazer baixar o pro-
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cesso 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.-----------------------EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS DA ZONA DOS MOINHOS – NÚCLEO HISTÓRICO DA CIDADE DE TOMAR.
PEDIDO DE LIBERTAÇÃO DE CAUÇÃO E REFORÇO DE CAUÇÃO: Informação
n.º 1981/2012 do Chefe da DPO na sequência do ofício O 123/12/LB recebido da
Firma Lusitânia, a solicitar a libertação das garantias prestadas como caução e reforço de caução relativamente à obra referida 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 mandar proceder em conformidade.
Mais deliberou o C.A. mandar solicitar à CMT a libertação dos seguros de caução
existentes.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação n.º 2042/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de outubro
de 2012.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------9.º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT – 2010/2011: Informação n.º 2022/2012 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 res-
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peitante às instalações de água n.ºs 2046 – Praceta Dr. Raul Lopes n.º 1 2 (E. Nuno
Álvares Pereira), 940043 – Praça da República (Edifício CMT), 955503 – Rua José
Raimundo Ribeiro n.º 32 (Sede Nabância), 980991 – Arroteia (contrato em baixa),
991680 – Rua Nª. Senhora da Piedade n.º 7 (Habitação), 995163 – Rua Dr. Aurélio
Ribeiro (Espaços Verdes, Rotunda), 995960 – Travessa Jácome Ratton Lugar Área
4 (Espaços Verdes), 995961 – Travessa Bourdain Lugar Área 6 (Espaços Verdes),
996622 – Rua José Raimundo Ribeiro (Ringue Skate), 96897 – Rua António Duarte
Faustino Área 12 (Espaços Verdes), 997937 – Travessa da Escola (EB 1 Santa Cita), 997950 – Lugar Choromela Área 13 (Espaços Verdes), em contrapartida ao consumo de combustível destes SMAS referente aos meses de agosto e setembro de
2012.
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 e aprovar o Encontro de Contas parcial com a CMT, o qual
apresenta uma diferença a favor dos SMAS, no valor de € 100.096,96 (cem mil e
noventa e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Mais deliberou o Conselho de Administração 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. ----------------------REPARAÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA- AJUSTE DIRETO NOS TERMOS
DOS ARTIGOS 112.º A 127.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, APROVADO PELO DECRETO-LEI N.º 18/2008 DE 29 DE JANEIRO - DIVERSOS CALIBRES: Informação n.º 1853/2012 da DPO sobre o assunto referido em epígrafe,
acompanhada das propostas de reparação n.ºs MCAL 367 e 368 apresentadas pela
Firma Resopre.
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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 mandar promover a um ajuste direto para
reparação de contadores de água de diversos calibres com relojoaria MID e Relojoaria Indutiva, à Firma Resopre, ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do Art.º
24.º do Código dos Contratos Públicos, pelo valor proposto de € 8.039,20 (oito mil e
trinta e nove euros e vinte cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA AS REDES DE ÁGUA E
SANEAMENTO DOS SMAS DE TOMAR (TUBAGENS E ACESSÓRIOS). RELATÓRIO FINAL: Informação n.º 2009/2012 do Júri do Procedimento referido em epígrafe, acompanhado de relatório final do mesmo.
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 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.-----------------------CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA. PROPOSTA DE PCQA DE 2013 SUBMETIDO À ERSAR. PROPOSTA DE PREÇO DO LABORATÓRIO A-LOGOS PARA
IMPLEMENTAÇÃO: Informação n.º 2046/2012 da DPO acompanhada da proposta
do PCQA2013 enviado à ERSAR para aprovação e a propor a adjudicação da implementação do mesmo ao laboratório A. Logos nos termos do Art.º 20.º , n.º 1 alínea a) do CCP.
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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 ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 ao Art.º 20 do
CCP, adjudicar ao Laboratório A. Logos, nos termos da sua proposta Ref.ª 252/2012
de 19 de Novembro de 2012, a implementação do PCQA2013, referente à amostragem e realização de análises de água pelo preço proposto de € 3.195,00 (três mil
cento e noventa e cinco euros) mais IVA à taxa legal em vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO – PUBLICITAÇÃO DE RESULTADOS – 3.º TRIMESTRE DO ANO DE 2012: Informação n.º
2018/2012 da DPO, acompanhada do resumo dos resultados obtidos nas análises
de demonstração de conformidade referentes ao 3.º trimestre do ano 2012 de acordo com o estipulado no n.º 1 do Art.º 17.º do DL 306/07 de 27 de Agosto.
O Conselho de Administração tomando conhecimento, deliberou homologar a informação prestada e mandar divulgar os resultados, em conformidade com o n.º e Art.º
atrás referidos.
Mais deliberou o C.A. mandar promover ao envio dos mesmos para publicação na
imprensa local.
Deliberou ainda o C.A. mandar enviar cópia do mesmo à Delegação Concelhia de
Saúde, nos termos do n.º 2 do Art.º 17.º do DL n.º 306/2007 de 27 de Agosto, bem
como à AdC e EPAL.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.----------------------VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º
2044/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água
adquirida em outubro de 2012 às empresas AdC S.A. e EPAL.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.-------------------------------------------
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---IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CÓPIAS DE SEGURANÇA REMOTO:
Informação n.º 1936/2012 do Técnico de Informática a propor a implementação de
um sistema de cópias de segurança remoto dos diversos sistemas informáticos existentes, instalados na sala de servidores destes SMAS, apresentando para o efeito
duas soluções.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração concordando com
o proposto deliberou homologar a informação e parecer prestados e mandar promover em conformidade, com implementação da solução 2.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA CHOROMELA. (EDIFÍCIO E INFRAESTRUTURAS
SEM QUALQUER TIPO DE ILUMINAÇÃO). LOCAL: CHOROMELA – FREGUESIA
DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS: Informação n.º 2021/2012 da DPO a dar conta
de que as instalações da Estação Elevatória da Choromela se encontram sem qualquer tipo de iluminação durante a noite, o que as torna vulneráveis a quaisquer atos
de vandalismo sem que alguém se aperceba, o que poderá colocar em risco a distribuição e abastecimento de água à população.
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 dar conhecimento da situação evidenciada à empresa Águas do Centro S.A. enquanto entidade responsável pela gestão manutenção e conservação dos equipamentos no âmbito do “Contrato de Concessão das Infraestruturas” celebrado com a Câmara Municipal, solicitando que sejam tomadas as providências necessárias para resolução da mesma.
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Mais deliberou o C.A. mandar enviar cópia da informação e deliberação à CMT para
conhecimento.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PROGRAMA DE CONTROLO OPERACIONAL – 2013: Informação n.º 2047/2012
da DPO acompanhada da proposta do Plano de Controlo Operacional para o ano
de 2013 e a propor a adjudicação da implementação do mesmo ao laboratório A.
Logos nos termos do Art.º 20.º , n.º 1 alínea a) do CCP.
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 Plano de Controlo Operacional 2013 e ao abrigo
do disposto na alínea a) do n.º 1 ao Art.º 20 do CCP, adjudicar ao Laboratório A. Logos, nos termos da sua proposta Ref.ª 252/2012 de 19.11.2012, a implementação
do mesmo pelo preço proposto de € 3.942,00 (três mil novecentos e quarenta e dois
euros) mais IVA à taxa legal em vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO. AMOSTRA DE
17 DE SETEMBRO NA ZA.05 NORDESTE (EFETUADA NO “CAFÉ MUXIMA” EM
ABOBOREIRAS, OLALHAS). INCUMPRIMENTOS, DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO.
INSTALAÇÃO 992776 – ESTRADA DAS ABOBOREIRAS N.º 81 - ABOBOREIRAS:
Informação n.º 2008/2012 do Chefe da DPO na sequência de recolha de água efetuada para amostragem, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da
Água 2012 no “Café Muxima” em Estrada das Aboboreiras n.º 81 Olalhas.
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:
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1.

Homologar a informação e parecer prestados e mandar promover em confor-

midade.
2.

Enviar cópia do processo para a Delegação de Saúde de Tomar.

3.

Enviar o processo à CMT e solicitar a abertura de processo de contra-

ordenação.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------AJUSTE DIRECTO: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO CONCELHO DE TOMAR”: Informação
n.º 2045-A/2012 da DPO sobre o assunto em epígrafe, acompanhada do respetivo
processo, bem como do Auto de Consignação, Plano de Trabalhos e Plano de Segurança e Saúde.
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 os documentos apresentados.
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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