ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
DEZ DE MARÇO DO ANO DOIS MIL E CATORZE.
---Aos dez dias do mês de março 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 sete de março do ano dois mil e catorze
que as disponibilidades em cofre eram de mil cento e trinta e sete euros e trinta e
nove cêntimos bem como se encontravam depositadas no BCP – € 288.852,15; MG€ 27.906,48; CGD- € 112.891,84; BPN- € 19.171,00, BCP prazo - € 400.000,00 e
MG Conta a Prazo € 130.000,00, perfazendo um total de novecentos e setenta e oito
mil oitocentos e vinte e um euros e quarenta e sete cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.02.24 E 2014.03.10: Informação n.º
388/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.02.24 e 2014.03.10.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.-------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 389/2014 do Serviço de
Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 3 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 € 2.040,06 (dois mil e
quarenta euros e seis cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------1.º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT REALIZADO DURANTE O ANO DE 2014 (DESPESA REFERENTE A 2012 E INICIO DE 2013): Informação n.º 288/2014 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 956006 – Rua Conde Nova Goa (EBM Linhaceira), 956008 – Rua Conde Nova Goa (EB1 Linhaceira), 956302 – Rua da Igreja
Fetal de Cima (Jardim de Infância), 960001 – Rua Manuel de Matos (Biblioteca),
960685 – Rua Cavaleiros de Cristo (Espaços Verdes), 960686 – Praça da República
(Bebedouro dos Pombos), 980455 – Rua do Bairro Novo Torre (EB1), 980887 –
Junceira (Escola Primária), 980987 – Pedreira (Jardim de Infância), 991805 - Rua
Garcia da Mata n.º 20 CV (Canoagem), 992893 – Rua Infantaria XV n.º 108 (Div.
Educação), 994996 – Serra (EB1), 995867 – Rua Dr. Sousa RC (Parque de Estacionamento), 995960 – Trav. Jácome Ratton (Área 4 - Espaços Verdes), 996899 –
Parque Desportivo (Voleibol), 996997 – Trav. João Freire (CMIA), 997005 – Trav.
João Freire (CMIA), 997115 – Rua Dr. Aurélio Ribeiro Asseiceira, 997610 – Zona do
Padrão (Espaços Verdes), 997611 – Zona do Padrão (Espaços Verdes), 997612 –
Zona do Padrão (Espaços Verdes), 997613 – Zona do Padrão (Espaços Verdes),
997614 – Zona do Padrão (Espaços Verdes), 997714 – Bairro Fojo (Centro Escolar),
10000289 – Rua Dr. Augusto Correia (Espaços Verdes) em contrapartida ao consu-
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mo de combustível destes SMAS referente aos meses de outubro, novembro e dezembro 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 € 6.970,93 (seis mil novecentos e sessenta euros e noventa e três 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. ---------------------VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º
318/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água
adquirido em janeiro de 2014 às empresas AdC S.A. e EPAL.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação n.º 273/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de janeiro
de 2014.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------EMPREITADA: “PROLONGAMENTO DE UM COLETOR DE DRENAGEM DE
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM BAIXA (SUBSISTEMATO.01.08 BESELGA) – RUA DA BICA E RUA ESTRADA REAL” - LIGAÇÃO AO CENTRO DE DIA E
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO DA ACDSS: Presentes informação n.º
291/2014 do SPO bem como Despachos Internos n.ºs 11910/PR/2013 e
466/PR/2014 na sequência dos ofícios n.º 4/13 da Associação de Cultura, Desporto
e Solidariedade Social de Paço da Comenda datado de 25 de Outubro de 2013 e n.º
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64 de 12 de dezembro de 2013 da União das Freguesias da Madalena e Beselga
sobre o assunto referido em epígrafe.
Sobre o assunto prestou o Senhor Engenheiro Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tomando conhecimento o C.A. deliberou, propor à CM que possa ser encontrada
uma forma de parceria com aquelas Entidades que, com a colaboração dos SMAS,
possa levar à prática a realização do troço de coletor e ramais identificados.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta. ---------------------RENOVAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E ESGOTOS – 2ª FASE –
MOINHOS – EIXO PRIORITÁRIO 2. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REFERENTE
AO 1.º PEDIDO DE PAGAMENTO. ACERTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA 85%:
Informação n.º 299/2014 do Serviço de Contabilidade a dar conta que no âmbito da
Candidatura aprovada a fundos comunitários e relativa à obra indicada em epígrafe,
foi autorizado o pagamento, a título de reembolso, do valor de € 5.013,84 referente a
acertos de taxa de comparticipação para 85% no 1.º pedido de pagamento efetuado
pelos SMAS.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 2013 – EPAL: Presente informação n.º
264/2014 do Serviço de Contabilidade e parecer do Sr. Eng.º Diretor Delegado na
sequência da carta recebida da EPAL Refª. DRC/CLE S/2014/103696 datado de
2014/02/03 sobre o assunto em epígrafe.
Tomando conhecimento o Conselho de Administração, considerando:
a) O ofício n.º 940 de 26 de junho de 2013 destes Serviços comunicando à EPAL
que o consumo mínimo de água a adquirir para o ano de 2013 seria de
938.314m3 /mês conforme deliberação do CA de 25 de junho de 2013.
b) O ofício n.º 73 de 14 de janeiro de 2014 pelo qual foi proposto àquela Empresa Pública que o volume mínimo de água a adquirir para os anos de contrato
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ainda em vigor seria de 950.000 m3/mês conforme deliberação do CA de 16
de dezembro de 2013.
c) As diferentes reuniões havidas entre as duas Entidades sobre “compensações
financeiras”
estranha o teor da carta recebida, indiciadora de, mais uma vez, rudemente castigadora do Município de Tomar, quando, ao ofício n.º 73 de 14 de janeiro enviado àquela empresa com a deliberação do CA de 16 de dezembro de 2013, na sequência da
reunião havida na sua sede em Lisboa, não ter sido dada qualquer resposta.
Deliberou ainda o CA, insistir junto da EPAL pela resposta ao ofício acima referido.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.----------------------RENOVAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E ESGOTOS – 2ª FASE –
MOINHOS – EIXO PRIORITÁRIO 2. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REFERENTE
AO 2.º PEDIDO DE PAGAMENTO. ACERTOS: Informação n.º 302/2014 do Serviço
de Contabilidade a dar conta que no âmbito da Candidatura aprovada a fundos comunitários e relativa à obra indicada em epígrafe, foi autorizado o pagamento, a título de reembolso, do valor de € 6.906,51 referente a acertos no 2.º pedido de pagamento efetuado pelos SMAS.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------RENOVAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E ESGOTOS – 2ª FASE –
MOINHOS – EIXO PRIORITÁRIO 2. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REFERENTE
AO 3.º PEDIDO DE PAGAMENTO. PAGAMENTO FINAL: Informação n.º 304/2014
do Serviço de Contabilidade a dar conta que no âmbito da Candidatura aprovada a
fundos comunitários e relativa à obra indicada em epígrafe, foi autorizado o pagamento, a título de reembolso, do valor de € 3.751,98 referente a acertos de taxa de
comparticipação para 85% no 3.º pedido de pagamento, ficando desta forma saldados os valores a receber por estes SMAS.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.-------------------------------------------
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---REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Informação n.º 384/2014 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 março.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.--------------------------------------------DECLARAÇÃO MODELO 10. RENDIMENTOS E RETENÇÕES – 2013: Informação n.º 364/2014 do Serviço de Contabilidade a dar conta do envio via internet da
declaração Modelo 10 relativa a rendimentos e retenções – 2013 nos termos da alínea c) do n.º 1 do Art.º 119 do Código do IRS.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------ITENF – INQUÉRITO TRIMESTRAL ÀS EMPRESAS NÁO FINANCEIRAS - 4.º
TRIMESTRE DE 2013: Informação n.º 362/2014 do Serviço de Contabilidade a dar
conta do envio do inquérito às empresas não financeiras relativo ao 4º. Trimestre de
2013 submetido no portal daquele Instituto.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------EMPREITADA POR AJUSTE DIRETO. ”CONSERVAÇÃO, REABILITAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS (ZA.05.14) POÇO REDONDO
(ZA.05.10) OLALHAS E (ZA.05.09) BODEGÃO” - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1: Informação n.º 266/2014 do Serviço de Projetos e Obras acompanhada do Auto de
Medição n.º 1 apresentado pela Firma no valor de € 11.563,00 (onze mil quinhentos
e sessenta e três euros) 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 e
autorizar o pagamento do mesmo à Firma Sotecnisol S.A.
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” - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2: Informação n.º 357/2014 do Serviço de Projetos e Obras acompanhada do Auto de
Medição n.º 2 apresentado pela Firma no valor de € 11.358,00 (onze mil trezentos e
cinquenta e oito euros) 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 e
autorizar o pagamento do mesmo à Firma Sotecnisol S.A.
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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