ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA
EM VINTE E OITO DE MAIO DO ANO DOIS MIL E
TREZE.
---Aos vinte e oito 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 presente a Sra. Vogal 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 sete de maio do ano dois mil e treze
que as disponibilidades em cofre eram de 2.381,37, bem como se encontravam depositadas no BCP – € 60.669,79; MG- € 123.521,53; CGD- € 151.405,74; BPN- €
12.654,32 e BCP prazo - € 509.625,04, perfazendo um total de oitocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e seis euros e quarenta e dois cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2013.05.14 E 2013.05.28: Informação n.º
1006/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2013.05.14 e 2013.05.28.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. ------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 1007/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 10 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 € 14.510,06 (catorze
mil quinhentos e dez euros e seis cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DOS SMAS DE TOMAR – 2012: Informação n.º 984/2013 do Setor de Contabilidade na sequência da receção do ofício
n.º 139/DF/2013 datado de 13 de Maio de 2013, Caso 719/SAIE/DF//2013 da Câmara Municipal e deliberação do executivo de 11 de abril de 2013 bem como ofício da
Assembleia Municipal datado de 02.05.2013, na sequência da deliberação tomada
pelo Órgão deliberativo em reunião de 29 de abril de 2013, acompanhados do original dos documentos referidos em epígrafe.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação n.º 932/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de abril de
2013.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------REGULAMENTO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TOMAR: Informação n.º 928/2013 do SGRH a dar conta da publicação em Diário da República do Regulamento da Estrutura e Organização dos
SMAS, bem como da afixação e divulgação do mesmo através de meios eletrónicos.
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 mandar promover em conformidade.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.---------------------
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---1.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2013: Informação n.º 999/2013 do Setor
de Contabilidade, acompanhada dos documentos relativos à 1.ª Alteração ao Orçamento de 2013.
Discutido e analisado o assunto, o Conselho de Administração deliberou aprovar a
1.ª Alteração ao Orçamento para o ano de 2013, no montante global de € 63.070,00
(sessenta e três mil e setenta euros) e que teve por base a ocorrência de custos insuficientemente dotados, tendo como contrapartida as verbas disponíveis em contas
cuja dotação não se prevê que venha a ser totalmente utilizada.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2013: Informação n.º 1001/2013 do Setor de
Contabilidade, acompanhada dos documentos relativos à 1.ª Revisão ao Orçamento
de 2013.
Discutido e analisado o assunto, o Conselho de Administração deliberou aprovar a
1.ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2013, no montante global de €
167.104,43 (cento e sessenta e sete mil cento e quatro euros e quarenta e três cêntimos) referente a transferência do saldo da gerência de 2012 para dotar investimentos definidos no PPI de 2013.
Mais deliberou o C.A. mandar enviar a presente Revisão à CMT para os devidos
efeitos.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------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 -DIVERSOS CALIBRES: Informação n.º 935/2013 da DPO sobre o assunto referido em epígrafe,
acompanhada das propostas de reparação n.ºs 2013/774 e 2013/777 apresentadas
pela Firma Resopre.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
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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
356 contadores MSV 2520 (20mm/5m3), com relojoaria MID, 2 contadores MSV
3525 (25mm/7m3), com relojoaria MID e 2 contadores MST 6030 (30mm/12m3) com
relojoaria Indutiva, 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 € 8.288,80 (oito
mil duzentos e oitenta e oito euros e oitenta cêntimos) mais IVA à taxa legal em vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ENCARGOS FINANCEIROS DE OBRAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO – ANO
2012: Informação n.º 826/2013 do Setor de Contabilidade na sequência da informação n.º 2958/DF/2013 de 23 de abril de 2013 recebida através do ofício n.º
75/DF/2013 datado de 24.04.2013, Caso 623/SAIE/DF/2013 da CMT, para cumprimento do estipulado no ponto 3 da deliberação da Câmara Municipal de 30.09.2002,
que apresenta a relação dos encargos financeiros com obras de água e saneamento
suportados pelo Município durante o ano de 2012 no valor total de € 54.035,84 (cinquenta e quatro mil e trinta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos), correspondendo € 48.843,28 a capital e € 5.192,56 a juros.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados, bem como os valores indicados na mesma, os quais devem
ser considerados em encontro de contas a realizar.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta. -----------------------6.º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT – 2011/2012 E INICIO
DE 2013: Informação n.º 983/2013 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 2901 – Rua Coronel Garcês Teixeira (Jardim
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de Infância), 4344 – Rua de Santa Iria (Quartel dos Bombeiros), 8772 – Várzea
Grande (Convento S. Francisco), 100494 – Rua António Fonseca Simões (Espaços
Verdes), 940018 – Mouchão (Mouchão Parque), 940147 – Várzea Grande (Abegoaria), 940148 – Várzea Grande (Abegoaria), 940194 – Mercado (Mercado Municipal),
940354 – Marmelais (Cemitério), 940361 – Praceta Dr. Raul Lopes (Espaços Verdes), 960002 – Rua Manuel de Matos (Biblioteca).
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 € 24.378,43 (vinte e quatro mil trezentos e setenta e oito euros
e quarenta e três 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
966/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água
adquirido em abril de 2013 às empresas AdC S.A. e EPAL.
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 TELÉGRAFO - LIGAÇÃO DOS RAMAIS DE ESGOTO: Informação n.º
921/2013 da DPO e parecer do Sr. Eng.º Diretor Delegado sobre o assunto referido
em epígrafe, acompanhados do respetivo processo.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração homologando a
informação e parecer prestados deliberou:
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a)

Mandar enviar o processo à Câmara Municipal para efeitos de implementa-

ção da tramitação administrativa proposta.
b)

Propor à Câmara Municipal a fixação do prazo de 6 meses para, de sua livre

iniciativa, os futuros utilizadores poderem requerer os respetivos ramais.
c)

Propor à Câmara Municipal que durante o período atrás referido, o valor a

pagar pelo custo do ramal seja de € 292,70 (duzentos e noventa e dois euros e setenta cêntimos) mais IVA nos termos da legislação em vigor, correspondente ao valor
do ramal, isentando desta maneira e por aquele período (como forma de incentivo ao
pedido de ligação à rede) o pagamento do valor da tarifa de fiscalização.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EMPREITADA POR AJUSTE DIRETO. CONSERVAÇÃO, REABILITAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS (ZA.05.14) POÇO REDONDO
(ZA.05.10) OLALHAS E (ZA.05.09) BODEGÃO: Informação n.º 745/2013 da DPO a
propor a abertura de procedimento por ajuste direto para realização dos trabalhos
tidos como necessários na sequência das diversas ações de verificação aos reservatórios referidos 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:
1 - Homologar a informação e parecer prestados.
2 - Aprovar o projeto apresentado bem como o convite, caderno de encargos e restante documentação anexa, e, em conformidade, mandar dar início a procedimento
por ajuste direto ao abrigo do disposto no Art.º 112.º do Código dos Contratos Públicos – Anexo ao DL n.º 18/2008 de 29 de janeiro, com convite às empresas indicadas.
3– Nomear o Júri do Procedimento composto pelos seguintes elementos: Eng.º Artur
Jorge de Jesus Marques, Eng.º Hugo Tiago dos Santos Coelho e Dra. Anabela Mar-
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ques dos Santos. Suplentes: Eng.º Augusto Francisco A. Lopes Ferreira e Dra. Sandra Mendes Pardelhas.
Mais deliberou o C.A. nos termos do n.º 2 do Art.º 9.º do DL 273/2003 de 29 de Outubro nomear como Coordenador de Segurança Saúde e Higiene no Trabalho relativamente à obra referida em epígrafe, o Eng.º Artur Jorge de Jesus Marques.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------AÇÃO DE INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE CONTADORES E DAS LIGAÇÕES DOS RAMAIS DOMICILIÁRIOS DA REDE DE ÁGUAS NA
FREGUESIA DA SERRA: Informação n.º 978/2013 da DPO a propor ação de inspeção e verificação das instalações de contadores e das ligações dos ramais domiciliários da rede de águas na Freguesia da Serra.
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 em conformidade.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DOS
SMAS DE TOMAR – PARTE III: Informação nº 1005/2013 do Júri do Procedimento
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 fazer baixar o processo à DPO para envio do mesmo à
DAJ da Câmara Municipal tendo em vista a elaboração da minuta do contrato para
efeitos de adjudicação e posterior outorga do mesmo.
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-----------
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Coordenador Técnico a exarei e subscrevo com os elementos do Conselho de Administração.----------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________
_____________________________
_____________________________
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