ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
VINTE E SETE DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E
CATORZE.
---Aos vinte e sete 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 vinte e quatro de janeiro do ano dois mil e
catorze que as disponibilidades em cofre eram de dois mil duzentos e sessenta e
quatro euros e oitenta e seis cêntimos bem como se encontravam depositadas no
BCP – € 135.188,56; MG- € 12.234,15; CGD- € 133.914,32; BPN- € 18.033,41, BCP
prazo - € 400.000,00 e MG Conta a Prazo € 130.000,00, perfazendo um total de oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e setenta euros e quarenta e quatro cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.01.13 E 2014.01.27: Informação n.º
150/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.01.13 e 2014.01.27.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.-------------------------------------------
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---GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DOS SMAS PARA O ANO DE
2014 E MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2014: Informação n.º 134/2014 do
Serviço de Contabilidade elaborada na sequência do ofício recebido da Câmara Municipal n.º 37/DF/2014 datado de 14.01.2014 sobre o assunto referido em epígrafe.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou mandar baixar o documento aos Serviços para cumprimento e implementação.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EMPREITADA: CONSTRUÇÃO DE UM COLETOR DE DRENAGEM DE ÁGUAS
RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM COCHÕES, S. PEDRO (TO.01.13 – QUINTA DO
FALCÃO) - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA ÁGUAS DO CENTRO S.A. NA OBRA: Informação n.º 62/2014 do SPO na sequência da deliberação
tomada pelo C.A. destes SMAS em reunião de 12.07.2010 e enviada à empresa
Águas do Centro S.A. a coberto do ofício n.º 1389 datado de 27.07.2010, a solicitar
o pagamento por parte daquela empresa do valor de € 50.089,30 mais IVA à taxa
legal, para comparticipação do pagamento do emissário em alta referido em epígrafe.
Mais informa que até esta data a empresa Águas do Centro S.A. não deu qualquer
resposta à solicitação feita.
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 solicitar novamente à empresa AdC o pagamento do total
de € 50.089,30 mais IVA à taxa legal, como comparticipação financeira na construção do emissário em alta referido em epígrafe.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Informação n.º 108/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada do processo sobre o assunto em epígrafe.
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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 01.12.2013 a 31.12.2013 no valor de € 113.745,00 (cento e treze
mil setecentos e quarenta e cinco euros), 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.-----------------------ENCARGOS COM EQUIPAMENTO NO ANO DE 2013: Informação n.º 39/2014
do Serviço de Contabilidade apresentando os cálculos para a determinação do custo
horário com encargos com equipamento, a praticar para o ano de 2014.
O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou aprovar os mesmos
e mandar implementar.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------DETERMINAÇÃO DO CUSTO-HORA DA MÃO-DE-OBRA - ANO 2014: Informação n.º 36/2014 do SGRH, acompanhada dos cálculos para determinação do custo/hora de mão-de-obra para o ano de 2014.
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 bem como os cálculos apresentados e mandar implementar.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PROJETO DE REGULAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS (RAASARD).
OFÍCIO N.º 11/DAAOA/2014 DA CMT: Informação n.º 123/2014 do SPO a dar conta
de que o Projeto de Regulamento referido em epígrafe, se encontra em fase de consulta pública por um período de 30 dias, dando assim cumprimento ao deliberado
pela CMT em sua reunião de 09.12.2013.
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