ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA
EM VINTE SETE DE SETEMBRO DO ANO DOIS
MIL E TREZE.
---Aos vinte sete dias do mês de setembro do ano dois mil e treze, nesta cidade de
Tomar e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em sessão extraordinária, o Conselho de Administração, sob a Presidência do Excelentíssimo Sr.
Carlos Manuel de Oliveira Carrão encontrando-se presente o Vogal Eng.º José Manuel Farinha Perfeito. 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.---------------------------------------------------------------------------- DURAÇÃO DO PERÍODO NORMAL DE TRABALHO - LEI N.º 68/2013 DE 29 DE
AGOSTO: Informação n.º 1634/2013 do SGRH a dar conta da necessidade de fixação de novos horários de funcionamento dos Serviços por parte do C.A., nos termos
da Lei n.º 68/2013 de 29 de agosto.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente analisado o C.A. deliberou homologar a informação e parecer prestados e mandar promover em conformidade com o proposto.
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”. APROVAÇÃO DA MINUTA DE
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CONTRATO: Informação n.º 1710/2013 do Júri do Procedimento referido em epígrafe e parecer do Sr. Eng.º Diretor Delegado acompanhados da minuta do contrato
para a Empreitada de “Conservação, Reabilitação, Impermeabilização dos Reservatórios (ZA.05.14) Poço Redondo (ZA.05.10) Olalhas e (ZA.05.09) Bodegão”, bem
como da documentação referente ao processo.
Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados, aprovar os documentos apresentados e, em
conformidade adjudicar a Empreitada de “Conservação, Reabilitação, Impermeabilização dos Reservatórios (ZA.05.14) Poço Redondo (ZA.05.10) Olalhas e (ZA.05.09)
Bodegão à Firma Sotecnisol Engenharia S.A. pelo valor total proposto de €
46.478,55 (quarenta e seis mil quatrocentos e setenta e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos) acrescido de IVA calculado nos termos da legislação em vigor.
Mais deliberou o C.A. fazer o envio do processo à CMT para outorga do respetivo
contrato, bem como comunicar ao adjudicatário e notificar da minuta do contrato.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EMPREITADA POR AJUSTE DIRETO “CONSERVAÇÃO, REABILITAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS (ZA.05.19) SERRA, (ZA.05.08) CASAIS E (ZA.05.04) ALVIOBEIRA - RELATÓRIO FINAL: Informação n.º 1712/2013
do Júri do Procedimento referido em epígrafe, acompanhado de Relatório Final elaborado nos termos do Art.º 124.º do CCP- Anexo do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29
de janeiro.
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, aprovar o Relatório Final apresentado e fazer baixar o processo ao SPO para envio do mesmo à DAJ da Câmara Municipal tendo em vista a
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elaboração da minuta do contrato para efeitos de adjudicação e posterior outorga do
mesmo.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EMPREITADA: “CONSTRUÇÃO DE UM COLETOR PARA DRENAGEM DE
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM BAIXA NA LOCALIDADE DE ALTO DO
PIOLHINHO (SUBSISTEMA TO.01.02) – CARVALHOS DE FIGUEIREDO” – RELATÓRIO FINAL: Informação n.º 1714/2013 do Júri do Procedimento referido em
epígrafe, acompanhado de Relatório Final elaborado nos termos do Art.º 124.º do
CCP- Anexo do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro.
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, aprovar o Relatório Final apresentado e fazer baixar o processo ao SPO 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.-----------------------AJUSTE DIRETO: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO
DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO CONCELHO DE TOMAR”. PROGRAMA DE
TRABALHOS, PLANO FINANCEIRO E PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO: Informação n.º 1718/2013 do SPO sobre o assunto em epígrafe,
acompanhada do respetivo processo, bem como do Plano de Trabalhos, Plano Financeiro e Plano de Segurança e Saúde.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
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Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados, aprovar os documentos apresentados e
mandar promover em conformidade.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------SELOS DE QUALIDADE EXEMPLAR DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
2013: Presente ofício Refª O-008012/2013 datado de 20.09.2013 da ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos a dar conta que no âmbito da
parceria entre aquela Entidade e o Jornal Água e Ambiente, com a colaboração da
Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH) e do Laboratório Nacional de
Engenharia Civil (LNEC), pretende contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e
gestão de resíduos urbanos através da atribuição anual dos “Prémios de Qualidade
de Serviço em Águas e Resíduos”, divulgando casos portugueses de excelência.
Mais informa que às entidades gestoras a quem é atribuído um selo de qualidade do
serviço será entregue um certificado e o direito de usar essa imagem, através da sua
utilização na sua imagem institucional, nomeadamente no sítio da Internet, comunicações e publicidade, entre outras aplicações, associando-lhe assim uma marca
única identificativa da qualidade do serviço prestado aos utilizadores, tendo no quadro apresentado sido atribuído aos SMAS de Tomar o Selo de Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano 2013.
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-----------
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Coordenador Técnico a exarei e subscrevo com os elementos do Conselho de Administração.----------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________
_____________________________
_____________________________
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