ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
DOIS DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E TREZE.
---Aos dois dias do mês de abril 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 um de abril do ano dois mil e treze que as
disponibilidades em cofre eram de 2.250,42, bem como se encontravam depositadas
no BCP – € 228.359,38; MG- € 114.462,22; CGD- € 100.039,14; BPN- € 11.795,03 e
BCP prazo - € 508.737,42, perfazendo um total de novecentos e sessenta e três mil,
trezentos e noventa e três euros e dezanove cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. ---------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2013.03.05 E 2013.03.19: Informação n.º
503/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2013.03.05 e 2013.03.19.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.

2013.04.02

43

---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2013.03.19 E 2013.04.02: Informação n.º
589/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2013.03.19 e 2013.04.02.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 592/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 6 a efetuar e respeitante a despesas realizadas.
O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou autorizar os pagamentos a fornecedores na mesma constantes no valor total de € 9.117,79 (nove mil
cento e dezassete euros e setenta e nove cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta------------------------3º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT REALIZADO DURANTE O ANO DE 2013 (DESPESA REFERENTE A 2011): Informação n.º 527/2013 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 às instalações n.ºs 10940 – Praceta de Olivença n.º 61 – Casa
Vieira Guimarães, 940077 – Av. Cândido Madureira n.º 124 - Sede Turismo, 955504
– Rua José Raimundo Ribeiro – CADAJ Nabância, 955947 – Rua Conde de Nova
Goa Linhaceira- Escola Mista, 956006 – Rua Conde de Nova Goa Linhaceira – EBM,
956008 - Rua Conde de Nova Goa Linhaceira-EB1, 956302 - Rua da Igreja Fetal de
Cima – Jardim de Infância, 970431 – Av. Marquês de Tomar RC – Edifício Escavação, 970432 – Av. Marquês de Tomar RC DT– Edifício Escavação, 970433– Av.
Marquês de Tomar RC – Edifício Escavação, 970434 – Av. Marquês de Tomar 2 EQ
– Edifício Escavação, 970435 – Av. Marquês de Tomar 1 DT – Edifício Escavação,
970719 – Rua dos Arcos – Centro Est. do Património, 980987 – Rua Jardim de Infância da Pedreira, 991805 – Rua Garcia da Mata n.º 20 - Canoagem, 995206 – Rua
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Amorim Rosa n.º 33- Espaço Internet, 995386 – Praça da República Parque. Estac.,
996033 – Lugar da Choromela – Espaços Verdes, 996997 – Travessa João Freire –
Centro de Monitorização e I. Ambiental, 997005 - Travessa João Freire – Centro de
Monitorização e I. Ambiental Bar,10000107 - Rua Coronel Garcês Teixeira – EB1 R.
Incd.
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 € 7.206,35 (sete mil duzentos e seis euros e trinta e cinco 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. ---------------------VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º
581/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água
adquirido em fevereiro de 2013 às empresas AdC S.A. e EPAL.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS. (NORBERTO DOS SANTOS LOURINHO – CIL 955915): Presente ofício
Ref.ª 174/DAJ/2013 da Câmara Municipal, datado de 19-03-2013 acompanhado de
informação técnica datada de 17-10-2012 sobre o assunto referido em epígrafe, a
dar conhecimento da situação do processo.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS
2013 - EDP SOLUÇÕES COMERCIAIS: Informação n.º 567/2013 do Setor de Con-
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tabilidade, acompanhada de ofício Refª 04/13/AGC-AP datado de 25.02.2013 da
Empresa EDP Soluções Comerciais, comunicando a estes SMAS os preços contratuais para vigorarem durante o ano de 2013, nos termos da prestação de serviços de
cobrança de faturação de água prestados por aquela empresa.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------EMPREITADA: PROLONGAMENTO DE UM COLETOR DE DRENAGEM DE
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM BAIXA (SUBSISTEMA TO.01.10 – MAXIAL) – RUA DO TELÉGRAFO - SUBEMPREITADA EM FASE DE EXECUÇÃO DA
OBRA: Informação n.º 593/2013 da Divisão de Projetos e Obras na sequência do
email recebido do empreiteiro da obra referida em epígrafe, a dar conhecimento do
contrato celebrado com a firma Matos & Neves Lda. para subempreitada dos trabalhos de pavimentação betuminosa, e a solicitar autorização para o efeito.
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 autorizar a subempreitada, nos termos
do Art.º 385.º do Código dos Contratos Públicos.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EMPREITADA: PROLONGAMENTO DE UM COLETOR DE DRENAGEM DE
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM BAIXA (SUBSISTEMA TO.01.10 – MAXIAL) – RUA DO TELÉGRAFO - PRORROGAÇÃO DO PRAZO: Informação n.º
594/2013 da Divisão de Projetos e Obras na sequência do ofício Refª. PRD/COO47
datado de 27/03/2013 recebido do empreiteiro da obra referida em epígrafe, a solicitar a prorrogação do prazo da empreitada, por não se encontrarem reunidas as condições necessárias para a aplicação do pavimento betuminoso, devido a condições
climatéricas adversas.
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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, em conformidade, autorizar a prorrogação do prazo solicitado até ao dia 19 de Abril de 2013.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – REVISÃO OFICIAL DE CONTAS.
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO: Informação n.º 551/A/2013 do Setor de Contabilidade a dar conta da necessidade de elaboração de declaração de responsabilidade dos Órgãos de Gestão, no âmbito da certificação legal das contas relativas ao ano de 2012.
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 ratificar o despacho sobre o assunto exarado pelo Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS AOS UTILIZADORES EM 2012 ( 2.ª GERAÇÃO) – ERSAR: Informação n.º 555/2013 do Chefe da
DPO sobre o assunto referido em epígrafe, a dar conhecimento de que para cumprimento da legislação, foi feita a compilação e colocação online de todos os dados
e indicadores respeitantes à qualidade do serviço prestado pelos SMAS durante o
ano de 2012 no Portal da ERSAR.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------TAXA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
– ANO DE 2012: Informação n.º 550/2013 do Setor de Contabilidade na sequência
do ofício da ERSAR Ref.ª O.002910/2013, datado de 2013.03.22 com o Aviso de
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Liquidação n.º 0354/2013 no valor de € 3.829,70 (três mil oitocentos e vinte e nove
euros e setenta cêntimos) relativo à Taxa de Controlo de Qualidade da Água para
Consumo Humano referente ao Ano de 2012 e a ser pago até 31.03.2013.
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 ratificar o despacho sobre o assunto exarado pelo Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração.
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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