ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
TRINTA DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E
TREZE
---Aos trinta 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 Cristóvão. 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 dez 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 e sete de Dezembro do ano dois mil
e treze que as disponibilidades em cofre eram de mil e oitenta e seis euros e quarenta e sete cêntimos, bem como se encontravam depositadas no BCP – € 217.393,41;
MG - € 12.234,15; CGD – 41.413,76; Banco BIC – 17.912,91; Millennium conta a
prazo € 400.000,00 - e MG Conta a Prazo € 130.000,00, perfazendo um total de oitocentos e dezoito mil novecentos e cinquenta e quatro euros e vinte e três cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. ---------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2013.12.16 E 2013.12.30: Informação n.º
2275/2013 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2013.12.16 e
2013.12.30.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.--------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 2276/2013 do Serviço de
Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 22 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 € 88.120,18 (oitenta e
oito mil cento e vinte euros e dezoito cêntimos).
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
2251/2013 do SPO sobre o assunto referido em epígrafe, acompanhada da proposta
de reparação de contadores n.º 2013/1677 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 179 contadores MSV 2520 (20mm/5m3), 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 € 4.081,20 (quatro mil e oitenta e um euros e vinte cêntimos) mais IVA à
taxa legal em vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ÓRGÃOS SOCIAIS DA A. LOGOS: Presente deliberação da Câmara Municipal
datada de 09.12.2013 a aprovar a proposta de nomeação para os cargos dos Órgãos Sociais da A. Logos feita pelo Conselho de Administração por deliberação de
02.12.2013.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------AJUSTE DIRETO: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO
DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO CONCELHO DE TOMAR - AUTO DE MEDIÇÃO DOS TRABALHOS: Informação n.º 2232/2013 do SPO acompanhada de Auto
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de Medição dos trabalhos apresentado pela Ecofirma no valor de € 5.941,04 (cinco
mil novecentos e quarenta e um euros e quatro cêntimos) mais IVA a calcular nos
termos da legislação em vigor, relativo aos trabalhos referidos 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 homologar a informação e parecer prestados, aprovar o Auto de Medição apresentado no
valor de € 5.941,04 (cinco mil novecentos e quarenta e um euros e quatro cêntimos)
mais IVA a calcular nos termos da legislação em vigor e autorizar o pagamento do
mesmo.
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.” APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO:
Informação n.º 2191/2013 do SPO e parecer do Sr. Eng.º Diretor Delegado acompanhados da minuta do contrato para a execução da empreitada de Conservação Reabilitação, Impermeabilização dos Reservatórios (ZA.05.19) Serra, (ZA.05.08) Casais e (ZA.05.04) Alviobeira 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:
a)

Adjudicar a execução da empreitada de Conservação Reabilitação, Imperme-

abilização dos Reservatórios (ZA.05.19) Serra, (ZA.05.08) Casais e (ZA.05.04) Alviobeira à Firma Sotecnisol – Eng. S.A. pelo valor total proposto de € 62.422,85
(sessenta e dois mil quatrocentos e vinte e dois euros e oitenta e cinco cêntimos)
acrescido de IVA calculado nos termos da legislação em vigor.
b)

Mandar prosseguir o processo tendo em vista a realização dos trabalhos.

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.
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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)” APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO: Informação n.º 2103/2013 do SPO e parecer
do Sr. Eng.º Diretor Delegado acompanhados da minuta do contrato para a execução da empreitada de 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), 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:
a)

Adjudicar a execução da empreitada de Construção de um Coletor para Dre-

nagem de Águas Residuais Domésticas em Baixa na Localidade de Alto do Piolhinho (Subsistema TO.01.02 Carvalhos de Figueiredo) à Firma Tecnorém – Eng. e
Construções S.A. pelo valor total proposto de € 122.448,62 (cento e vinte e dois mil
quatrocentos e quarenta e oito euros e sessenta e dois cêntimos) acrescido de IVA
calculado nos termos da legislação em vigor.
b)

Mandar prosseguir o processo tendo em vista a realização dos trabalhos.

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.-----------------------REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Informação n.º 2173/2013 do Serviço de Contabilidade sobre o assunto
em epígrafe a dar conta dos pagamentos em atraso e fundos disponíveis dos Serviços reportados ao mês de dezembro.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------SAMA: AAC N.º 01/SAMA/2012 – PROJETO N.º 37303 – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE TOMAR - NOTIFICAÇÃO DA INTEN-
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ÇÃO DE DECISÃO DE NÃO ELEGIBILIDADE: Informação n.º 2082/2013 do Serviço de Contabilidade, acompanhada do respetivo processo a dar conta da decisão
não favorável de financiamento relativamente à candidatura referida em epígrafe
comunicada pela Comissão Diretiva do Compete – Programa Operacional Fatores
de Competitividade.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e aceitar a decisão comunicada.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------FATURAS DE ÁGUA EM DÍVIDA. ANA MARIA RIBEIRO ALBINO – INSTALAÇÃO 1495. LOCAL DE CONSUMO – BAIRRO SARROEIRA N.º 9 - TOMAR: Presente informação n.º 2195/2013 do SGC, na sequência de parecer social prestado
pelo (DEAS/ Rede Social).
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou mandar
proceder à elaboração de um plano de pagamento, do valor total das faturas em dívida, em 24 prestações.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DOS
SMAS DE TOMAR – PARTE III. REVISÃO DE PREÇOS: Informação n.º 2132/2013
do SPO e parecer do Sr. Engenheiro Diretor Delegado sobre o assunto referido em
epígrafe, acompanhados da revisão de preços efetuada relativamente à obra referida em epígrafe.
O Conselho de Administração tudo visto e analisado deliberou homologar a informação e parecer prestados e aprovar a revisão de preços proposta no valor de € 0.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DOS
SMAS DE TOMAR – PARTE III. CONTA FINAL: Informação n.º 2133/2013 do SPO
e parecer do Sr. Engenheiro Diretor Delegado sobre o assunto referido em epígrafe,
acompanhados da conta final relativa à obra referida em epígrafe.
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O Conselho de Administração tudo visto e analisado deliberou homologar a informação e parecer prestados e aprovar a conta final da obra no valor de € 62.306,25
mais IVA calculado nos termos da legislação em vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO
JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, DE 1 ASSISTENTE OPERACIONAL – DESEMPENHO DE FUNÇÕES NA ÁREA DE LEITURAS DE CONSUMOS: Informação n.º 2273/2013 do SGRH acompanhada da Lista
Unitária de Ordenação Final bem como ata 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 em conformidade homologar a referida Ata bem como a
Lista de Ordenação Final e nomear o candidato 1.º classificado José Carlos da Silva
Pardelhas, devendo o mesmo iniciar funções a partir do dia 20 de Janeiro.
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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