ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA
EM TREZE DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E
CATORZE.
---Aos treze dias do mês de Janeiro do ano dois mil e catorze, 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 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 dez de janeiro do ano dois mil e catorze
que as disponibilidades em cofre eram de mil duzentos e trinta e sete euros e vinte e
três cêntimos bem como se encontravam depositadas no BCP – € 59.869,08; MG- €
12.234,15; CGD- € 74.617,26; BPN- € 17.912,91, BCP prazo - € 400.000,00 e MG
Conta a Prazo € 130.000,00, perfazendo um total de seiscentos e noventa e quatro
mil, seiscentos e trinta e três euros e quarenta cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS DE CARÁTER PERMANENTE: O Conselho de Administração,
autorizou os seguintes pagamentos de caráter permanente: vencimentos e outras
remunerações acessórias, subsídios de férias e de Natal, de refeição, funeral, horas
extraordinárias, abonos de falhas, rendas de edifícios, despesas bancárias, de alimentação, seguros, despesas de estacionamento, portagens, vias verdes, telefones,
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apartado, internet, portes de correio, abonos de família, complementares e de reforma, publicações, combustíveis, aquisição de água e energia elétrica, recolha e tratamento de efluentes, operações de tesouraria, ajudas de custo, despesas de representação, honorários, despesas de cobrança de receita, encargos da entidade patronal, amortização de empréstimos e despesas de fundo permanente.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade---------------------------------------------------CONSTITUIÇÃO DO FUNDO PERMANENTE PARA O ANO DE 2014: O Conselho de Administração autorizou o pagamento de quinhentos euros à Coordenadora
Técnica Isabel Maria Bárbara dos Santos Henriques, destinado a fundo permanente.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade---------------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2013.12.30 E 2014.01.13: Informação n.º
65/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2013.12.30 e 2014.01.13.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSO AO MÓDULO DE EXECUÇÕES FISCAIS NA
APLICAÇÃO UBS NA CMT - ALTERAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO: Informação n.º 2274/2013 do Serviço de Contabilidade, a dar conta dos custos associados à
alteração da linha/circuito da Rua Sacadura Cabral para a Praça da República, na
sequência da mudança de instalação da DAJ da CMT.
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 mandar promover em conformidade.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta. ---------------------DECISÃO FINAL DA VERIFICAÇÃO FÍSICA E DOCUMENTAL NO LOCAL.
CANDIDATURA: REU_2009_10_020_2205 ID: 39000. PROJETO:” RENOVAÇÃO
DAS INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E ESGOTOS – 2. ª FASE” MOÍNHOS:
Informação n.º 2268/2013 do SC na sequência do ofício recebido da CCDR Ref.ª
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maiscentro 2338/13 de 03 de dezembro de 2013, no âmbito da verificação física e
documental efetuada à obra referida em epígrafe, acompanhada da Decisão Final.
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 aceitar a Decisão Final comunicada.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA. LOCAL DE CONSUMO: PRACETA DR.
RAUL LOPES N.º 13- 1º DRT.º - TOMAR: Presente email de familiar de Maria Branca Lafuente Costa Duarte a solicitar a suspensão do pagamento da dívida a estes
SMAS pelos motivos que apresenta.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado a informação constante.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar remeter o processo aos Serviços de Ação Social da CM para
análise da situação.
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 - CONSIGNAÇÃO DOS TRABALHOS: Informação n.º 25/2014 do SPO a acompanhar o Auto de Consignação referente à empreitada referida 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, bem como o respetivo Auto de Consignação.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.---------------------
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---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 DOCUMENTAÇÃO (PLANO DE TRABALHOS E RESPETIVO CRONOGRAMA FINANCEIRO,
PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, PLANO DE RESÍDUOS E
PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL): Informação n.º 60/2014 do SPO sobre o assunto em epígrafe, na sequência do envio por parte do empreiteiro da documentação
solicitada e referente à empreitada referida 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 e, em conformidade aprovar o Plano de Trabalhos, Cronograma Financeiro, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição - RCD apresentados.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta. ---------------------TARIFÁRIO DOS SMAS: Informação n.º 56/2014 do Serviço de Contabilidade a
apresentar os novos valores a considerar como valor máximo de rendimento do
agregado familiar para efeitos de atribuição do escalão social, por força da aprovação do Orçamento de Estado para 2014, e que passa a ser de € 7.262,08.
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.-----------------------BALCÃO ÚNICO MUNICIPAL: O Conselho de Administração deliberou mandar
promover à mudança dos Serviços de Atendimento e Tesouraria dos SMAS a funcionar no Edifício Sede, para as instalações do Balcão Único Municipal, localizadas na
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galeria do rés do chão do Edifício dos Paços do Concelho, com efeitos a partir do dia
20 de Janeiro de 2014.
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 a exarei e subscrevo com os elementos do Conselho de Administração.----------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________
_____________________________
_____________________________
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