ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
DEZOITO DE NOVEMBRO DO ANO DOIS MIL E
TREZE
---Aos dezoito dias do mês de novembro 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 da Excelentíssima Senhora
Dra. Anabela Gaspar de Freitas encontrando-se presentes os Srs. Vogais Arquiteto
Rui Miguel dos Santos Serrano e Dr. Hugo Renato Ferreira Cristovão. 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, 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 quinze de Novembro do ano dois mil e
treze que as disponibilidades em cofre eram de mil trezentos e quarenta e um euros
e trinta e oito cêntimos, bem como se encontravam depositadas no BCP – €
222.158,33; MG - € 12.234,15; CGD - 143.894,69; Banco BIC – 17.187,10; Millennium conta a prazo € 500.000,00 - e MG Conta a Prazo € 130.000,00, perfazendo um
total de um milhão e vinte cinco mil quatrocentos e setenta e quatro euros e vinte
sete cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2013.11.06 E 2013.11.18: Informação n.º
2060/2013 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2013.11.06 e
2013.11.18.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.-------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 2062/2013 do Serviço de
Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 19 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 € 32.176,24.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.----------------------TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Informação n.º 2019/2013 do Serviço de Contabilidade, acompanhada do processo sobre o assunto em epígrafe.
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 01.10.2013 a 31.10.2013 no valor de € 80.473,50 (oitenta mil
quatrocentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos), 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.-----------------------INVENTÁRIO FÍSICO AOS ARMAZÉNS: PRINCIPAL, FIM DE SEMANA, SERRA
E SESMARIAS: Informação n.º 1997/2013 acompanhada das listagens de materiais
resultantes do inventário físico realizado aos armazéns em 2013.10.31, tudo acompanhado do respetivo processo.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS AOS UTILIZADORES EM 2012 (2.ª GERAÇÃO). AUDITORIA: Informação n.º 1994/2013 do SPO a
dar conta da auditoria realizada aos SMAS para validação da informação submetida
no âmbito da Avaliação da Qualidade dos Serviços de Águas aos Utilizadores em
2012 – dados e indicadores - inseridos no portal da ERSAR.
Informa ainda que o processo se encontra em análise pela ERSAR ao que se seguirá o período de contraditório e posterior publicação e divulgação dos resultados.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.-------------------------------------------
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---DADOS FINANCEIROS DOS SMAS: Informação n.º 1851/2013 do Serviço de
Contabilidade, acompanhada de demonstração de resultados e dados financeiros
destes SMAS relativamente ao terceiro trimestre de 2013.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------DURAÇÃO DO PERÍODO NORMAL DE TRABALHO - LEI N.º 68/2013 DE 29 DE
AGOSTO: Informação n.º 1925/2013 do SGRH a dar conta de que na sequência da
deliberação do C.A. de 2013.09.27 foram implementados os novos horários de funcionamento/atendimento nos SMAS, tendo em 22 de Outubro havido um Despacho
Revogatório da Instituição do Horário de Trabalho de 40 horas no Município de Tomar, exarado pela Exma. Sra. Presidente da Câmara.
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, em conformidade, revogar a deliberação
do C.A. de 2013.09.27.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------11.º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT REALIZADO DURANTE O ANO DE 2013 (DESPESA REFERENTE A 2012 E INICIO DE 2013): Informação n.º 2044/2013 do Serviço 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 restante referente ao ano de 2012, bem como do início de
2013 respeitante às instalações de água e saneamento n.ºs 100859– Praceta Alves
Redol (Fonte Cibernética), 993671 – Rua de Santa Iria (Bombeiros), 994354 – Rua
Infantaria XV (Cine Teatro), 994865 – Zona Industrial (Canil), em contrapartida ao
consumo de combustível destes SMAS referente aos meses de maio e junho de
2013.
Sobre o assunto prestou o Senhor Engenheiro 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 aprovar o Encontro de Contas parcial com a CMT, o qual
apresenta uma diferença a favor dos SMAS, no valor de € 7.439,50 (sete mil quatrocentos e trinta e nove euros e cinquenta 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. ----------------------E não havendo mais assunto algum a tratar, a Senhora Presidente declarou a
sessão como encerrada, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que eu------Coordenador Técnico exarei e subscrevo com os elementos do Conselho de Administração.-------------------------------------------------------------------------_____________________________
_____________________________
_____________________________
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