ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
CINCO DE MARÇO DO ANO DOIS MIL E TREZE.
---Aos cinco dias do mês de Março 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 quatro de março do ano dois mil e treze
que as disponibilidades em cofre eram de 1.600,09, bem como se encontravam depositadas no BCP – € 436.838,75; MG- € 114.462,22; CGD- € 45.813,20; BPN- €
10.546,08 e BCP prazo - € 307.852,35, perfazendo um total de novecentos e quinze
mil quinhentos e doze euros e sessenta cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2013.02.19 E 2013.03.05: Informação n.º
434/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2013.02.19 e 2013.03.05.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.-------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 436/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 3 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 € 13.864,82 (treze mil
oitocentos e sessenta e quatro euros e oitenta e dois cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação n.º 402/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de janeiro de
2013.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Informação n.º 433/2013 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 01.01.2013 a 31.01.2013 no valor de € 115.750,00 (cento e quinze mil setecentos e cinquenta euros), 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.----------------------SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO.
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO: Informação n.º
375/2013 do SGRH a dar conta do final do contrato de aquisição dos Serviços de
Segurança e Higiene no Trabalho com a empresa Interprev, através da Comunidade
Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT).
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Informa ainda que em 20.02.2013 foi recebido e-mail da CIMT solicitando resposta
sobre a intenção de adesão à próxima contratação de serviços externos segurança e
higiene no trabalho.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e manifestar o interesse de adesão à próxima contratação de Serviços de Segurança e Higiene no Trabalho através da CIMT.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO.
SERVIÇOS DE SAÚDE NO TRABALHO: Informação n.º 372/2013 do SGRH na sequência de e-mail recebido da CIMT a propor a renovação da prestação do serviço
de Saúde no Trabalho com a empresa CNM/INOGRUP por mais um ano, sendo o
valor a pagar de € 25,00 por trabalhador o que perfaz um total de € 1.425,00.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar proceder à renovação do contrato conforme
proposto.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PENSÃO DEFINITIVA DE APOSENTAÇÃO. TRABALHADOR: ALFREDO DOS
SANTOS OLIVEIRA. ENCARREGADO OPERACIONAL: Informação n.º 385/2013
da SGRH acompanhada do processo de aposentação do trabalhador Alfredo dos
Santos Oliveira.
O Conselho de Administração analisando o assunto e tomando conhecimento da
resolução final da Caixa Geral de Aposentações como tendo sido reconhecido o direito à aposentação ao referido trabalhador, sendo o valor da pensão de € 925,68
(novecentos e vinte cinco euros e sessenta e oito cêntimos) deliberou mandar desligar do serviço o trabalhador Alfredo dos Santos Oliveira, a partir do dia 6 de Março
de 2013.
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Mais deliberou o C.A. mandar proceder ao pagamento dos valores a que o trabalhador tem direito nos termos da legislação em vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------AVISOS DE CORTE COM AR – TRATAMENTO DOS DOCUMENTOS: Informação n.º 432/2013 do Setor de Contabilidade a apresentar proposta para implementação de circuito de tramitação dos documentos relativos aos avisos de corte enviados
aos clientes através de correio registado com aviso de receção.
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 em conformidade.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADE PARA A SEGURANÇA SOCIAL: Informação
n.º 376/2013 do Setor de Contabilidade, na sequência da informação n.º 309/2013
do SGRH a dar conta da alteração da taxa contributiva da entidade patronal para a
Segurança Social, nos termos da Lei n.º 66-B/2012 de 31 de Dezembro.
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 conforme proposto.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ALTERAÇÃO DAS TARIFAS A APLICAR NO ANO DE 2013 – ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º 434/2013 do Setor de Contabilidade elaborada na sequência
do Fax Refª. 471/13PP datado de 2013.03.01 recebido da empresa Águas do Centro
S.A. a comunicar as novas tarifas a praticar com efeitos a partir de 1 de janeiro:
Água € 0,6327/m3
Saneamento € 0,6467/m3
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Comunica ainda que, dado as faturas referentes ao mês de janeiro terem sido já
emitidas, vão proceder à emissão de notas de débito, sendo que serão no valor de €
6.529,98 relativo a fornecimento de água e € 4.034,03 relativo a saneamento.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º
360/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água
adquirido em janeiro de 2013 às empresas AdC S.A. e EPAL.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------INFORMAÇÃO RELATIVA À COMPRA DA LÓGICA PELA EMPRESA CGI.
APLICAÇÃO INFORMÁTICA DE GESTÃO COMERCIAL DA ÁGUA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS: Informação n.º 345/2013 acompanhada de carta da empresa Lógica
TI Portugal S.A. de 15.02.2013 sobre o assunto em epígrafe.
Consta na informação o parecer do Sr. Eng.º Diretor Delegado referente ao mesmo.
Na carta recebida, também com logotipo “CGI”, são estes SMAS informados que “A
Lógica TI Portugal S.A., pessoa coletiva número 502605731, Av. José Malhoa, 16 –
A – Piso 5/ Edifício Europa, 1070-159 Lisboa/ Portugal, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loures, sob o número 19573, com o capital social de €
17.000.000,00, foi, através de uma operação no mercado de capitais, adquirida na
sua totalidade pelo Grupo CGI a 21 de Agosto de 2012”.
Informa ainda, entre outros dados e elementos de caráter geral no âmbito da operação que, no que a estes Serviços Municipalizados da operação resulta, “todos os
dados legais associados à gestão do negócio se mantêm, incluindo a designação
social, NIF e morada da correspondência”, bem assim “as condições contratuais de
prestação de serviços se mantêm inalteradas.”
Tomando conhecimento e tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou que, não obstante constar na fatura e noutros documentos provenientes da empresa Lógica TI Portugal, S.A. também a indicação “CGI”, a relação
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contratual existente no âmbito da Gestão Comercial da Água mantem-se entre estes
SMAS e a empresa Logica TI Portugal, S.A. com quem continuarão a ser realizadas
todas as operações e relações emergentes ao contrato existente, independentemente da logotipização constante dos documentos que as suportem.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA REDES
DE ÁGUA E SANEAMENTO DOS SMAS DE TOMAR. CONTRATO/ IMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO: Presente informação n.º 421A/2013 do Júri do procedimento referido em epígrafe, na sequência do recebimento nestes SMAS de cópia do
Contrato de Fornecimento Contínuo de Materiais celebrado em 01.02.2013 com a
Firma Humberto Poças, S.A.
O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou mandar implementar o referido contrato.
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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