ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
DEZASSEIS DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E
TREZE
---Aos dezasseis dias do mês de dezembro 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 onze 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 treze de dezembro do ano dois mil e treze
que as disponibilidades em cofre eram de mil e setenta e três euros e vinte e três
cêntimos, bem como se encontravam depositadas no BCP – € 63.702,65; MG - €
12.234,15; CGD - 66.172,10; Banco BIC – 17.305,90; Millennium conta a prazo €
500.000,00 - e MG Conta a Prazo € 130.000,00, perfazendo um total de setecentos
e oitenta e nove mil quatrocentos e catorze euros e oitenta cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2013.12.02 E 2013.12.16: Informação n.º
2230/2013 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2013.12.02 e
2013.12.16.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.--------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 2231/2013 do Serviço de
Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 21 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 € 8.488,81 (oito mil
quatrocentos e oitenta e oito euros e oitenta e um cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EPAL. CONSUMOS MÍNIMOS. COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS: Presente informação n.º 2234/2013 do Sr. Eng.º Diretor Delegado referente a, e na sequência
da reunião realizada com a EPAL no passado dia 12 de Dezembro de 2013, em que
estiveram presentes:
Pela EPAL:
Presidente do Conselho de Administração: Eng.º José Manuel Sardinha;
Administradora: Dra. Maria do Rosário Ventura;
Diretor da Relação Com Clientes: Eng.º Luís Branco.
Pelos SMAS:
Presidente da Câmara e do Conselho de Administração dos SMAS: Dra. Anabela
Freitas;
Diretor Delegado: Eng.º Fernando Caetano
e onde foram analisadas questões pendentes com aquela empresa.
Tudo visto e analisado, o Conselho de Administração homologando a informação
prestado deliberou:
1. Relativamente às questões relacionadas com o contrato em vigor:
1.1. Propor à EPAL o pagamento em prestações das faturas emitidas e relativas a compensações financeiras, e, para esse efeito, solicitar informação sobre
as condições do pagamento a ser realizado naquela modalidade.
1.2. Propor como volumes mínimos de água a adquirir para os anos relativos
ao contrato ainda em vigor, o valor de 950.000m3/ano.
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2. Relativamente às negociações a realizar com a EPAL para efeitos de renovação
do contrato de fornecimento de água, propor à Câmara Municipal:
2.1. Que a renovação do contrato a realizar possa ser feita, numa primeira fase, por um período de cinco anos, com início em 2019.
2.2. Que nas negociações a realizar seja proposta a abolição, no novo contrato,
de qualquer cláusula penalizadora, referente a compensações financeiras.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.----------------------CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO – 2012.
RELATÓRIO ANUAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS EM PORTUGAL –
2013 (RASARP2013): Informação n.º 2121/2013 do SPO, a dar conta da publicação
pela ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, do RASARP
– Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal onde, no seu Volume 4, é analisado o Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano relativa a 2012, e onde se pode constatar que estes SMAS forneceram aos seus clientes
99,58% de água segura, tendo superado a meta definida pelo PEAASAR II (99%).
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação n.º 2216/2013 do Serviço de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de novembro de 2013.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------12.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 2214/2013 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 das Instalações n.º 100860
– Praceta Alves Redol (Fonte Cibernética), 100867 – Travessa Fonte do Choupo
(Pavilhão Municipal), 940079 – Rua Tomar (Mata), 953848 – Largo D. Dinis (Pav. +
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J.I. Santa Cita), 955947 – Rua Conde Nova Goa (Escola Mista Linhaceira), 991777 –
Casal dos Aromas (Espaços Verdes), 995336 – Estrada do Barreiro (Campo Ténis),
995470 – Travessa dos Choupos (P. Municipal RC), 995522 – Rua Eng. Bourdain
(Balneários), 885523 Rua Eng. Bourdain (Espaços Verdes), 995569 – Rua Amorim
Rosa (Espaços Verdes), 995570 - Rua Amorim Rosa (Espaços Verdes), 995571 –
Rua Gil Avô (Núcleo Arte Cont. RC), 995843 – Rua Cavaleiros de Cristo (Área 1 Espaços Verdes), 995973 – Log. Rodrigues Simões, RC (Área 7 - Espaços Verdes),
996046 – Rua da Caixa da Previdência (Área 2 - Espaços Verdes), 996184 – Rua
General Fernando Oliveira (Área 3 - Espaços Verdes), 996264 – Estrada do Barreiro
(Espaços Verdes), 996265 – Rua Dr. Lopo Dias de Sousa (Espaços Verdes),
996266 – Quinta de Santo André (Espaços Verdes), 996333 – Rua Amorim Rosa
(Área 9 - Espaços Verdes), 996451 – Rua Alexandre Herculano (Contador Móvel),
996655 – Avenida Dra. Ângela Tamagnini (Área 15 - Espaços Verdes), 996656 –
Rua Fernando Lopes Graça (Espaços Verdes), 997221 – Lugar Casal das Atalaias
(Espaços Verdes), 997247 – Rua João dos Santos Simões (Contador Móvel),
997254 – Avenida Dra. Ângela Tamagnini (Espaços Verdes), 997255 – Lugar FAI
(Contador Móvel), 998048 – Praça Infante D. Henrique (Hab. Guarda), 990060 –
Alameda Um de Março (Espaços Verdes) em contrapartida ao consumo de combustível destes SMAS referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2013.
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 € 45.982,50 (quarenta
e cinco mil novecentos e oitenta e dois 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. -------------------
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---ESCALAS DE SERVIÇO PARA O ANO DE 2014: Informação n.º 2216/2013 do
SGRH a apresentar proposta para implementação das escalas de serviço para o ano
de 2014.
Sobre o assunto prestou o Senhor Engenheiro Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Analisado o assunto, o Conselho de Administração homologando a informação e
parecer prestados, deliberou aprovar as escalas de serviço permanente apresentadas para o Atendimento/Tesouraria e Piquete para reparação de avarias nas redes
de água e saneamento para o ano de 2014.
Mais deliberou o Conselho de Administração mandar promover à implementação
das referidas escalas de serviço.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.----------------------TRATAMENTO DA DÍVIDA DE CLIENTES ACUMULADA: Informação n.º
2116/2013 do Serviço de Contabilidade, a dar conta da existência de dívidas de clientes de água e saneamento que, de acordo com a deliberação da CM de
22.11.2012 e com base no parecer jurídico prestado através da informação n.º
127/2012- PR datada de 22.10.2012, pelo motivo de terem decorrido já mais de 6
meses sem que tenha sido cobrado, devem ser consideradas prescritas.
Mais apresenta os valores totais a considerar como incobráveis em termos contabilísticos e aplicacionais.
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 com o proposto.
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: Informação n.º
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2188/2013 do SPO sobre o assunto referido em epígrafe, acompanhada da proposta
de reparação de contadores n.º 2013/776 apresentada pela Firma Resopre.
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 a um ajuste direto para reparação
de 372 contadores MSV 2520 (20mm/5m3), 6 contadores MSV 2525 (25mm/5m3), 2
contadores MSV 3525 (25mm/7m3) e 1 contador MST 6030 (30mm/12m3), 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 € 8.746,10 (oito mil setecentos e quarenta e
seis euros e dez cêntimos) mais IVA à taxa legal em vigor.
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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