ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA
EM DEZANOVE DE FEVEREIRO DO ANO DOIS
MIL E TREZE.
---Aos dezanove dias do mês de Fevereiro 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 dezoito de Fevereiro do ano dois mil e
treze que as disponibilidades em cofre eram de 1.754,41, bem como se encontravam
depositadas no BCP – € 399.603,13; MG - € 114.462,22; CGD - 132.392,35; BPN- €
9.196,16 e BCP prazo - € 306.969,81, perfazendo um total de novecentos e sessenta
e dois mil seiscentos e vinte e três euros e sessenta e sete cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2013.02.05 E 2013.02.19: Informação n.º
329/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2013.02.05 e 2013.02.19.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.--------------------------------------------

2013.02.19

23

---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 332/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 2 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 € 12.615,66 (doze mil
seiscentos e quinze euros e sessenta e seis cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Informação n.º 280/2013 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 fevereiro.
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. ----------------------2.º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT –2011: Informação n.º
323/2013 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 ao valor
referente ao ano de 2011 respeitante a faturação de água e saneamento das instalações n.ºs 8920 – Largo Cândido Reis – instalações Sanitárias, 9714– Av. D. João I
Carvalhos de Figueiredo – EB1, 10941 – Praceta de Olivença n.º 6 – Casa Vieira
Guimarães, 100588 Flecheiro – Canil, 940017 – Capela Nossa Senhora da Piedade,
940073 – Rua Infantaria XV – Antigo edifício CGD, 940147 – Várzea Grande – Abegoaria Municipal, 940252 – Rua Fábrica da Fiação – Instalações Sanitárias, 940361
– Praceta Dr. Raul Lopes – Espaços Verdes, 940789 – R. Dr. Joaquim Jacinto n.º 75
– Casa junto à Sinagoga, 951234 – Centro Escolar Vale Calvo, 951421 – Cem Soldos – Escola EB1, 952336 – Curvaceiras - Lavadouro, 952612 – Carrazede – Lava-
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douro, 952834 – Paialvo – EB1, 953359 – Rua Nossa S. Saúde Roda Grande – EB1,
953951 – Bairrada – Escola + Jardim de Infância, 996766 – S. Pedro – Centro Escolar.
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 € 6.047,41 (seis mil e quarenta e sete euros e quarenta e um 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. ---------------------NEWSLETTER ERSAR DE JANEIRO DE 2013. GESTÃO DE RECLAMAÇÕES
- PORTAL ERSAR: Informação n.º 326/2013 dos Serviços dando conta da disponibilização por parte da ERSAR de um novo módulo para a gestão de reclamações no
Portal, submissão de reclamações, esclarecimentos e outras informações.
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 nomear as Técnicas Superiores Dra. Mafalda
Fernandes e, em sua substituição a Dra. Sandra Pardelhas, para a coordenação e
monitorização do processo “Gestão de Reclamações” no Portal da ERSAR.
Mais deliberou que sejam definidos como utilizadores da aplicação com acesso ao
Portal, os trabalhadores do SGC e também os Senhores Diretor Delegado e Chefe
da DPO.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.---------------------
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---ALTERAÇÃO PARCIAL DOS ESTATUTOS DA A. LOGOS. Presente ofício n.º
74/DAAOA/2013 datado de 2013.02.14 da CMT a remeter deliberação datada de
14.02.2013 com a concordância da alteração parcial dos estatutos da A. Logos e a
propor à Assembleia Municipal a aprovação final.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORÇO DA ADUÇÂO E
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). FATURA N.º A651 DA FIRMA TECSEBAS: Informação n.º 321/2013
do Chefe da DPO a dar conta da entrega do projeto referido em epígrafe por parte
da Firma Tecsebas e a propor a sua aprovação.
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:
1 . Homologar a informação e parecer prestados.
2. Aprovar o projeto apresentado.
3. Autorizar o pagamento da fatura n.º A651 da Tecsebas no valor contratado de €
9.603,00 (nove mil seiscentos e três euros) mais IVA à taxa legal em vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL. Presente ofício n.º 61/PR/2013
datado de 2013.02.01 da CMT a solicitar a indicação de um representante dos SMAS
para integrar a Comissão Municipal de Proteção Civil, nos termos do definido no Art.ª
13.º n.º 2 alínea j) do RMPC.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou nomear o Diretor Delegado dos SMAS, Sr. Eng.º Fernando Alberto A. Caetano como representante na
referida Comissão.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.---------------------
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---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: Informação n.º
231/2013 da DPO sobre o assunto referido em epígrafe, acompanhada da proposta
de reparação n.º 2013/00176 apresentada pela Firma Resopre.
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 mandar promover a um ajuste direto para reparação de
165 contadores de água com relojoaria MID, à Firma Resopre, ao abrigo do disposto
na alínea e) do nº 1 do Art.º 24.º do Código dos Contratos Públicos, pelo valor proposto de € 3.762,00 (três mil setecentos e sessenta e dois euros) mais IVA à taxa
legal em vigor.
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 - CONSIGNAÇÃO DOS TRABALHOS: Informação n.º 282/2013 da Divisão de Projetos e Obras acompanhada do Auto de Consignação da Obra 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 o parecer prestados, aprovar o Auto apresentado e promover à consignação
dos trabalhos nos termos do referido Auto de Consignação.
Mais deliberou o Conselho de Administração mandar dar conhecimento à Câmara
Municipal de Tomar.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.---------------------
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---VISTORIA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE BOCAS
DE INCÊNDIO: O Conselho de Administração, após análise do assunto em epígrafe,
deliberou que, pelos SMAS em colaboração com os Serviços Municipais de Proteção
Civil fosse elaborado e levado à prática um plano de vistoria, manutenção, conservação e monitorização de Bocas de Incêndio instaladas na rede pública de distribuição
de água.
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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