ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA
EM CATORZE DE MAIO DO ANO DOIS MIL E
TREZE.
---Aos catorze dias do mês de maio 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 treze de maio do ano dois mil e treze que
as disponibilidades em cofre eram de 2.544,26, bem como se encontravam depositadas no BCP – € 127.474,46; MG- € 123.521,53; CGD- € 176.339,54; BPN- €
12.624,32 e BCP prazo - € 509.625,04, perfazendo um total de novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro euros e oitenta e nove cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. ---------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2013.04.30 E 2013.05.14: Informação n.º
898/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2013.04.30 e 2013.05.14.--
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 908/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 9 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 € 24.272,50 (vinte e
quatro mil duzentos e setenta e dois euros e cinquenta cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Informação n.º 861/2013 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 maio.
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. ---------------------5.º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT – 2011/2012 E INICIO
DE 2013: Informação n.º 877/2013 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 valores dos anos de 2011, 2012 e início de 2013 de faturação de
água e saneamento das Instalações n.º 940209 – Rua de Santa Iria (Auto Tanque),
952612 – Rua Principal de Carrazede (Lavadouro Público), 952834 – Paialvo (EB1),
955381 – Algarvias (FAI), 956009 – Rua Conde Nova Goa Linhaceira (Jardim de Infância), 960684 – Rua da Nabância (Espaços Verdes), 970431 – Av. Marquês de
Tomar (Edifício Escavação), 970432 – Av. Marquês de Tomar (Edifício Escavação r/c
dto), 970433 – Av. Marquês de Tomar (Edifício Escavação r/c), 970434 – Av. Marquês de Tomar (Edifício Escavação 2.º esq.), 970435 – Av. Marquês de Tomar (Edifício Escavação 1.º dto).
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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 o valor de € 26.318,82 (vinte e seis mil trezentos e dezoito euros e oitenta
e dois 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. ---------------------PEDIDO DE LIGAÇÃO DE UM RAMAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM
ESTRADA PRINCIPAL DOS MONTES N.º 25 BODEGÃO – FREGUESIA DE
OLALHAS - TOMAR. REQUERENTE: MARIA EMÍLIA DA COSTA: Informação n.º
840/2013 da DPO na sequência de exposição escrita recebida da munícipe Maria
Emília da Costa relativamente a pagamento de ligação de ramal de abastecimento
de água em estrada Principal dos Montes n.º 25 Bodegão.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e mandar notificar a munícipe da obrigatoriedade de ligação ao sistema de abastecimento de água nos termos do Art.º 6 do
RDADE.
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 TELÉGRAFO - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 3: Informação n.º 818/2013 da
Divisão de Projetos e Obras acompanhada do Auto de Medição n.º 3 apresentado
pela Firma TECNORÉM, Engenharia e Construções S.A.

e relativo aos trabalhos

referidos em epígrafe.
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Sobre o assunto prestou o Senhor Engenheiro Diretor Delegado o parecer na mesma
constante.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e autorizar o pagamento à Firma TECNORÉM,
Engenharia e Construções S.A., do Auto de Medição N.º 3 no valor de € 26.020,80
(vinte seis mil e vinte euros e oitenta cêntimos) mais IVA a calcular nos termos da
legislação em vigor.
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 TELÉGRAFO - RECEÇÃO PROVISÓRIA: Informação n.º 823/2013 da
Divisão de Projetos e Obras acompanhada do Auto de Vistoria para efeitos de Receção Provisória da referida empreitada.
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, aprovar o Auto de Vistoria apresentado e, em consequência dar a obra como recebida provisoriamente.
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 TELÉGRAFO - REVISÃO DE PREÇOS: Informação n.º 888/2013 da
Divisão de Projetos e Obras na sequência de apuramento feito relativamente à revisão de preços da empreitada referida em epígrafe.
Sobre o assunto prestou o Senhor Engenheiro Diretor Delegado o parecer na mesma
constante.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou:
1- Homologar a informação e parecer prestados.
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2- Aprovar a revisão de preços apresentada com o valor encontrado de € 0 (zero
euros) nos termos da legislação em vigor.
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 TELÉGRAFO - CONTA FINAL: Informação n.º 889/2013 da Divisão de
Projetos e Obras acompanhada da Conta Final da Empreitada e respetivo 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 homologando a
informação e parecer prestados, deliberou aprovar a conta final da empreitada que
importa em € 62.489,53 (sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta e nove euros e
cinquenta e três cêntimos) mais IVA á taxa legal em vigor e mandar fazer o seu envio
ao empreiteiro.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PROCESSO 1634/09.3 BELRA- DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A. MUNICÍPIO DE TOMAR: Presente despacho interno n.º 282/DAJ/2013 da CMT datado de
23.04.2013

relativamente

ao

processo

2/PROJUD/DAJ/2013

Caso

3953/ENTE/DAAOA/2013, acompanhado dos documentos recebidos da Exma. Sra.
Advogada Síndica sobre o assunto.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------INTERCETOR DA MARGEM ESQUERDA DA CIDADE DE TOMAR. RECEÇÃO
DEFINITIVA – OFÍCIO N.º 4043.O1165/TB/13 DE FIRMA DST. (ENTRADA SMAS
N.º 2322 EM 09/05/2013): Informação n.º 873/2013, na sequência da receção do
ofício Ref.ª 4043.O1165/TB/13 de 09 de maio de 2013 da firma DST, sobre a matéria
em epígrafe. Presente também o parecer prestado sobre o assunto pela Sra. Advogada Sindica Camarária e registado nestes Serviços em 13 de Maio 2013 com o n.º
2348.
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Sobre o processo prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer constante.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e pareceres prestados e, em conformidade, manter as deliberações tomadas em
reunião de 30 de abril de 2013 e comunicadas ao empreiteiro pelos ofícios n.º 678 e
n.º 681 destes Serviços, ambos com data de 06.05.2013.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------RECLAMAÇÃO APRESENTADA SOBRE NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO DE ÁGUA. OFÍCIO ERSAR O-001120/2013 – RCL 00020362 DE
06.02.2013: Informação n.º 682/2013 e n.º 887/2013 e Parecer Jurídico n.º
59/DAJ/2013 datado de 19 de abril de 2013 na sequência do ofício recebido da ERSAR referido em epígrafe, reportado a reclamação apresentada nestes Serviços relativa a notificação da suspensão do fornecimento de água.
Sobre o assunto 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:
a)

Revogar a deliberação do Conselho de Administração de 28 de fevereiro de

2011, naquilo que a mesma se refere à notificação de suspensão do fornecimento de
água via carta registada com aviso de receção.
b)

Mandar que, pelos Serviços, seja de futuro seguida a recomendação da Enti-

dade Reguladora no que à notificação de suspensão do fornecimento de água diz
respeito, devendo ser alterada a forma de carta registada com aviso de receção agora praticada, por carta registada com registo simples, com os respetivos custos a
imputar ao utilizador em mora.
c)

Não mandar proceder a restituição da tarifa de corte/ religação reclamada por,

face aos elementos constantes em processo, terem sido tomadas todas as diligências legais e regulamentares vigentes para a devida notificação do pagamento em
atraso e consequente possibilidade da suspensão do serviço.
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d)

Mandar dar da presente deliberação conhecimento à ERSAR e, na parte res-

peitante, ao reclamante.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------RENOVAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E ESGOTOS – 2ª FASE
– MOÍNHOS – EIXO PRIORITÁRIO 2. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REFERENTE
AO 2.º PEDIDO DE PAGAMENTO: Informação n.º 638/2013 do Setor de Contabilidade a dar conta que no âmbito da Candidatura aprovada a fundos comunitários e
relativa à obra indicada em epígrafe, foi autorizado o pagamento, a título de reembolso, do valor de € 8.746,93 a ser depositado na conta bancária destes SMAS referente a acertos feitos relativamente ao 2.º pedido de pagamento referente à candidatura referida em epígrafe.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------RENOVAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E ESGOTOS – 2ª FASE
– MOÍNHOS – EIXO PRIORITÁRIO 2. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REFERENTE
AO 3.º PEDIDO DE PAGAMENTO: Informação n.º 639/2013 do Setor de Contabilidade a dar conta que no âmbito da Candidatura aprovada a fundos comunitários e
relativa à obra indicada em epígrafe, foi autorizado o pagamento, a título de reembolso, do valor de € 312,38 a ser depositado na conta bancária destes SMAS referente a acertos feitos relativamente ao 3.º pedido de pagamento referente à candidatura referida em epígrafe.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------RENOVAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E ESGOTOS – 1ª FASE
– PELOURINHO – EIXO PRIORITÁRIO 2. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REFERENTE AO 1.º PEDIDO DE PAGAMENTO. PAGAMENTO FINAL: Informação n.º
895/2013 do Setor de Contabilidade a dar conta que no âmbito da Candidatura aprovada a fundos comunitários e relativa à obra indicada em epígrafe, foi autorizado o
pagamento, a título de reembolso, do valor de € 7.560,00 a ser depositado na conta
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bancária destes SMAS referente a acertos de 80% para 85% relativamente ao Auto
de Medição 2E.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------RENOVAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E ESGOTOS – 1ª FASE
– PELOURINHO – EIXO PRIORITÁRIO 2. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REFERENTE AO 2.º PEDIDO DE PAGAMENTO. PAGAMENTO FINAL: Informação n.º
897/2013 do Setor de Contabilidade a dar conta que no âmbito da Candidatura aprovada a fundos comunitários e relativa à obra indicada em epígrafe, foi autorizado o
pagamento, a título de reembolso, do valor de € 5.902,42 a ser depositado na conta
bancária destes SMAS referente a acertos de 80% para 85% relativamente aos Autos de Medição 5E e 6E.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------RENOVAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E ESGOTOS – 1ª FASE
– PELOURINHO – EIXO PRIORITÁRIO 2. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REFERENTE AO 3.º PEDIDO DE PAGAMENTO. PAGAMENTO FINAL: Informação n.º
897/2013 do Setor de Contabilidade a dar conta que no âmbito da Candidatura aprovada a fundos comunitários e relativa à obra indicada em epígrafe, foi autorizado o
pagamento, a título de reembolso, do valor de € 5.250,20 a ser depositado na conta
bancária destes SMAS referente a acertos de 80% para 85% relativamente à taxa de
comparticipação, ficando desta forma saldados os valores a receber por estes
SMAS.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------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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