ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
VINTE E DOIS DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E
TREZE.
---Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano dois mil e treze, 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 e um de janeiro do ano dois mil e
treze que as disponibilidades em cofre eram de 2.224,08, bem como se encontravam depositadas no BCP – € 84.190,07; MG- € 5.401,36; CGD- € 138.234,90; BPN€ 8.987,09 e BCP prazo - € 306.089,81, perfazendo um total de quinhentos e quarenta e dois mil novecentos e três euros e vinte e três cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2013.01.08 E 2013.01.22: Informação n.º
151/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2013.01.08 e 2013.01.22.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.-------------------------------------------
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---GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DOS SMAS PARA O ANO DE
2013: Informação n.º 144/2013 do Setor de Contabilidade na sequência do ofício da
Assembleia Municipal n.º 13 datado de 04.01.2013 sobre o assunto referido em epígrafe, acompanhado da deliberação tomada pela CMT em 13.12.2012.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou mandar baixar o documento aos Serviços para cumprimento e implementação.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------1.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DE 2012
DOS SMAS: Informação n.º 146/2013 do Setor de Contabilidade na sequência do
ofício da Assembleia Municipal n.º 12 datado de 04.01.2013 a remeter deliberação
tomada na 5ª Sessão Ordinária realizada em 28.12.2012, acompanhada de deliberação da CMT datada de 13.12.2012.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO AMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS: Informação n.º 143/2013 do Setor de Contabilidade, na sequência do ofício da Assembleia
Municipal n.º 8 datado de 04.01.2013 sobre o assunto referido em epígrafe, acompanhada da deliberação tomada pela CMT em 13.12.2012.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou mandar baixar o documento aos Serviços para cumprimento e implementação.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SMAS: Informação n.º 100/2013 do SGRH na
sequência da deliberação tomada pela Assembleia Municipal na 5.ª Sessão Ordinária realizada em 28.12.2012 sobre o assunto referido em epígrafe.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e em conformidade:
1. Mandar proceder à adequação da Estrutura Orgânica dos Serviços agora aprovada, com a criação de novo regulamento organizacional.
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2. Manter a comissão de serviço do Chefe de Divisão de Projetos e Obras até ao
final, ao abrigo do disposto no n.º 7 ao artigo 25.º da Lei n.º 49/2012 de 29 de
Agosto.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIANÇAS E JOVENS. TRABALHADOR: PAULO
MANUEL ANTUNES FERREIRA MATOS: Informação n.º 78/2013 do SGRH na sequência de requerimento de abono de família apresentado pelo trabalhador Paulo
Manuel Antunes Ferreira Matos relativamente a seu filho Pedro Miguel Matos Ferreira.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto a analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar proceder conforme proposto.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º
131/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água
adquirido em dezembro de 2012 às empresas AdC S.A. e EPAL.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------IMPUTAÇÃO DE CUSTOS ÀS OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRAÇÃO
DIRETA. DETERMINAÇÃO DO CUSTO-HORA DA MÂO-DE-OBRA, DE ACORDO
COM O POCA: Informação n.º 62/2013 da SGRH, acompanhada dos cálculos para
determinação do custo/hora de mão-de-obra para o ano de 2013.
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 bem como os cálculos apresentados e mandar implementar.
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Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ENCARGOS COM EQUIPAMENTO NO ANO DE 2012: Informação nº 65/2013 do
Setor de Contabilidade apresentando os cálculos para a determinação do custo horário com encargos com equipamento, a praticar para o ano de 2013.
O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou aprovar os mesmos
e mandar implementar.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO – PUBLICAÇÃO
DE RESULTADOS – 4º TRIMESTRE DO ANO DE 2012: Informação n.º 93/2013 da
DPO, acompanhada do resumo dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade referentes ao 4.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.----------------------AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS AOS UTILIZADORES EM 2011 (2ª. GERAÇÃO). FICHAS DE AVALIAÇÃO E PERÍODO DE CONTRADITÓRIO: Informação n.º 82/2013 do Chefe da DPO a dar conta da mensagem
de correio eletrónico recebida da ERSAR, que envia as fichas de avaliação da qualidade do serviço para efeitos de “período contraditório”.
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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 conforme proposto.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------INTERCETOR DA MARGEM ESQUERDA DA CIDADE DE TOMAR. RECEÇÃO
DEFINITIVA: Informação n.º 101/2013 da Fiscalização da empreitada referida em
epígrafe, dando conta do decurso de 5 anos previsto no Caderno de Encargos e
RJEOP, como período de garantia dos Trabalhos. Tem ainda em consideração as
diferentes vicissitudes verificadas no decurso do processo, pelo que propõe que seja
solicitado parecer jurídico, tendo em vista o seu prosseguimento.
Sobre o mesmo prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer constante.-------------Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e, em conformidade, mandar solicitar parecer jurídico aos
competentes serviços da Câmara Municipal.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DE ÁGUAS NO CONCELHO DE TOMAR – IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA SIG NOS SMAS DE TOMAR: Informação n.º
48/2013 da DPO na sequência das diligências recentemente havidas sobre o assunto referido em epígrafe.
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, em conformidade, solicitar à Câmara Municipal a disponibilização dos elementos indicados na informação.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.--------------------
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---PROJETO: RENOVAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS E ESGOTOS –
1ª FASE – PELOURINHO. CANDIDATURA: reu_2009_10_019_2101ID:38999.
DECISÃO FINAL DO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO NO LOCAL: Informação n.º
36/2013 do Setor de Contabilidade, a dar conta da correção financeira aos montantes elegíveis da candidatura referida em epígrafe, na sequência da verificação física
e documental realizada em 2012.03.27, no valor de € -2.020,00.
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 aceitar o Relatório Final apresentado.
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” - RELATÓRIO FINAL DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NO ANO DE 2012: Informação n.º
2188/2012 da DPO elaborada na sequência do Relatório Final da execução dos trabalhos referidos em epígrafe, apresentado pela Empresa Sotecnisol Engenharia.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração homologando a
informação e parecer prestados, deliberou:
a) Aprovar o Relatório Final apresentado.
b) Oficiar a Empresa Águas do Centro S.A. alertando mais uma vez para a situação de existência anormal de depósito e incrustações de calcário nos reservatórios pertencentes ao setor da Mendacha, assunto já comunicado através de
deliberação do C.A. de 2012.01.02, do ofício n.º 1610 de 16.09.2011, bem
como pelos faxes n.ºs 98 datado de 19/09/2011; 99 datado de 23/09/2011;
100 datado de 06/10/2011; 106 datado de 13/10/2011 e 107 datado de
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13/10.2011 e ainda email datado de 13.10.2011, solicitando que fossem tomadas as providências que, definitivamente resolvessem a situação.
c) Mandar promover ao proposto no ponto 4.1. da informação.
d) Mandar promover de acordo com as disponibilidades financeiras ao proposto
no ponto 4.2. da informação.
e) Mandar promover ao proposto nos pontos 5, 6 e 7 da informação.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------1.º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT – 2010/2012: Informação n.º 130/2013 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 a
faturação de água e saneamento de 2011 e respeitante às instalações n.ºs 955381 –
Algarvias (FAI), 940079 – Rua Tomar (Mata), 940130 – Rua do Flecheiro (Canil),
940186 - Parque Desportivo (Parque de Campismo), 940208 – Rua de Sta. Iria
(Cemitério), 940209 - Rua de Sta. Iria (Autotanque), 940427 - Rua Carlos Pereira
(EB1), 953848 - Largo D. Dinis (Pavilhão+ J.I.Santa Cita), 994996 – Serra (EB1),
10000106 - Rua Coronel Garcês Teixeira ( EB1), 10000108 - Rua Carlos Maria Pereira (B. Incêndio) e Fatura n.º 20044989 referente ao desconto efetuado a clientes
com tarifa de reformados domésticos durante o ano de 2010, em contrapartida ao
consumo de combustível destes SMAS referente ao mês de novembro 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 € 41.082,39 (quarenta e um
mil e oitenta e dois euros e trinta e nove cêntimos).
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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.-----------------------PROLONGAMENTO DE UM COLETOR DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM BAIXA (SUBSISTEMA TO.01.10 – MAXIAL) – RUA TELÉGRAFO. LOCAL: RUA DO TELEGRAFO – ALGARVIAS – FREGUESIA DE S. JOÃO BATISTA – TOMAR: Informação n.º 120/2013 da Divisão de Projetos e Obras
na sequência da outorga do contrato referente à empreitada indicada em epígrafe,
dando conta dos procedimentos a tomar, tendo em vista o prosseguimento do processo.
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 - Nomear o Sr. Eng.º Artur Jorge de Jesus Marques como diretor da fiscalização, coadjuvado pelo Sr. Encarregado João Rui de Oliveira António.
2- Nomear o Sr. Eng.º Artur Jorge de Jesus Marques como Coordenador de Segurança em obra.
3 - Mandar solicitar ao empreiteiro a apresentação dos seguintes documentos:
3.1. Plano de Segurança e Saúde no Trabalho e Planta do Estaleiro;
3.2. Indicar o seu representante (diretor de obra) e o responsável técnico pela
segurança em obra.
3.3. Apresentar o plano de trabalhos ajustado e respetivo plano financeiro,
assim como, restante documentação prevista na legislação em vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.---------------------
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---CONCEÇÃO/ CONSTRUÇÃO DA ETAR DA PEDREIRA - DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÙBLICO: Presente deliberação tomada pela CMT em 03.01.2013 a
aprovar proposta a apresentar à Assembleia Municipal, para a emissão de declaração de interesse público relativamente à conceção/construção da ETAR da Pedreira,
conforme solicitado pela empresa Águas do Centro, S.A.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação nº 134/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de dezembro
de 2012.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------“DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DO PESSOAL DIRIGENTE – SMAS”: Presente ofício da Assembleia Municipal n.º 758 datado de 09.10.2012 acompanhado
de deliberação tomada na 4ª. Sessão Ordinária realizada em 28 de Setembro de
2012 sobre o assunto referido em epígrafe, bem como deliberação da CMT datada
de 20.09.2012.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------“ATRIBUIÇÃO DE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO AOS TITULARES DE
CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 1.º E 2.º GRAU, DURANTE O ANO DE
2013”: Presente ofício n.º 9 da Assembleia Municipal sobre o assunto referido em
epígrafe, datado de 04.01.2013, acompanhado de deliberação tomada na 5ª. Sessão Ordinária realizada em 28 de dezembro de 2012.
Presente ainda deliberação da CMT datada de 13.12.2013.
Tudo visto o Conselho de Administração deliberou fazer baixar o processo ao SGRH
para implementação.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.---------------------
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---BALANÇO À TESOURARIA: Informação n.º 135/2013 do Setor de Contabilidade,
acompanhada do Termo de Balanço efetuado à Tesouraria em 28 de dezembro de
2012.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Informação n.º 31/2013 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 janeiro.
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. ----------------------CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO: CC-CIMT: Informação n.º 125/2013 do Chefe da DPO a fazer um ponto da situação relativo ao processo “Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do
Médio Tejo: CC- CIMT”, na sequência da deliberação da Câmara Municipal, tomada
em reunião de 06.12.2012.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e em conformidade:
a) Solicitar à CIMT os necessários esclarecimentos e fundamentação sobre a
“Imputação de custos” enviada a estes Serviços por email de 15 de Junho de
2012 e subsequente “nota de débito” com o número 20120231 com data de
18.06.2012.
b) Que os acordos-quadro a decorrer, prossigam em função das vantagens económicas que dos mesmos possam advir.

2013.01.22

16

c) Solicitar à C.M. cópia do Mandato Administrativo a que alude a deliberação de
Câmara de 06.12.2012.
d) Fazer estar presente na reunião da Comissão de Acompanhamento da CCCIMT de 30 de Janeiro 2013 o representante destes SMAS.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------A. LOGOS. ALTERAÇÃO PARCIAL DE ESTATUTOS: Presente ofício Ref.ª
120/13 da A. Logos, datado de 18.01.2013 a dar conhecimento da aprovação da
alteração do Objeto dos estatutos do A. Logos em reunião de Direção e Assembleia
Geral, realizadas em 11 de Janeiro de 2013 e a solicitar que seja o mesmo posto à
consideração do executivo camarário e da Assembleia Municipal para aprovação.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou mandar
enviar o processo à CMT para os efeitos solicitados.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------INVENTÁRIO FÍSICO AOS ARMAZÉNS: PRINCIPAL, FIM DE SEMANA, SERRA
E SESMARIAS: Informação n.º 152/2013, dos Serviços acompanhada das listagens
de materiais resultantes do inventário físico realizado aos armazéns em 2013.01.02,
tudo acompanhado do respetivo processo.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------RECLAMAÇÃO DA FATURA N.º 10135679 – JANEIRO/2013. JOSÉ MARIA RIBEIRO – INSTALAÇÃO 955219. LOCAL DE CONSUMO – FONTE GALEGA N.º 2
CASAIS: Presente informação n.º 96/2013 do SGC, na sequência de reclamação de
fatura de água apresentada pelo Sr. José Maria Ribeiro residente em Fonte Galega
n.º 2 Casais.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou autorizar o pagamento do valor da fatura 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.---------------------
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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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