ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
SETE DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E CATORZE.
---Aos sete dias do mês de abril 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 do Sr. Vogal Arquiteto Rui Miguel dos
Santos Serrano com a presença do Sr. Vogal 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 quinze 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 quatro de abril do ano dois mil e catorze
que as disponibilidades em cofre eram de mil trezentos e oitenta e quatro euros e
vinte cêntimos bem como se encontravam depositadas no BCP – € 400.489,94; MG€ 27.906,48; CGD- € 35.438,78; BPN- € 19.914,65, BCP prazo - € 400.000,00 e MG
Conta a Prazo € 130.000,00, perfazendo um total de um milhão e treze mil setecentos e quarenta e nove euros e oitenta e cinco cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.03.24 E 2014.04.07: Informação n.º
530/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.03.24 e 2014.04.07.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 535/2014 do Serviço de
Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 5 a efetuar e
respeitante a despesas realizadas.

2014.04.07

41

O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou autorizar os pagamentos a fornecedores na mesma constantes no valor total de € 22.456,76 (vinte e
dois mil quatrocentos e cinquenta e seis euros e setenta a seis cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------INVENTÁRIO FÍSICO AOS ARMAZÉNS: PRINCIPAL, FIM DE SEMANA, SERRA
E SESMARIAS: Informação n.º 506/2014, do SPO acompanhada das listagens de
materiais resultantes do inventário físico realizado aos armazéns em 2014.04.01,
tudo acompanhado do respetivo processo.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------BALANÇO À TESOURARIA: Informação n.º 514/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada do Termo de Balanço efetuado à Tesouraria em 31 de março de
2014.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE BEIRADO E VERIFICAÇÃO/ REPARAÇÃO DE INFILTRAÇÕES DE ÁGUA NO PIS0 2 DO EDIFÍCIO SEDE DOS SMAS DE TOMAR: Informação n.º 520/2014 do SPO, a dar conta das diligências efetuadas para uma intervenção urgente para a resolução de infiltrações que estão a ocorrer no telhado do
Edifício Sede dos SMAS e a propor o recurso a procedimento por ajuste direto para
o efeito.
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 de acordo com o proposto, mandar promover ao ajuste direto à firma Blue Bee – Remodelação e Reabilitação de Espaços
Lda. dos referidos trabalhos pelo preço de € 1.114,50 (mil cento e catorze euros e
cinquenta cêntimos) mais IVA nos termos na legislação em vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.---------------------
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---AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS AOS UTILIZADORES EM 2012 (2ª. GERAÇÃO). RESPOSTA DA ERSAR AO CONTRADITÓRIO:
Informação n.º 469/2014 do SPO a dar conta da mensagem de correio eletrónico
recebida da ERSAR a comunicar que se encontra concluído o “período de contraditório” e a fazer uma apresentação da avaliação obtida.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------REMODELAÇÃO DA REDE DA FREGUESIA DE S. PEDRO. CONSTRUÇÃO DA
CONDUTA ADUTORA ENTRE O PINHEIRO E O RESERVATÓRIO DA CARTAXA.
LOCAL: PINHEIRO/ VALE ROXO/ CARTAXA – FREGUESIA DE S. PEDRO –
TOMAR: Informação n.º 521/2014 do SPO a propor a construção de uma nova conduta adutora em tubo PVC de ø 125 entre o reservatório da Cartaxa e o nó de ligação à conduta de ø 110 no Pinheiro, numa extensão aproximada de 1236 metros,
para reforço do abastecimento do sistema dependente do mesmo, na sequência da
renovação das redes dos sistemas de água do concelho.
Para o efeito propõe que os trabalhos sejam executados por meios próprios dos
SMAS sendo a estimativa de custo no valor de € 21.151,50 já com IVA incluído.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente 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. ---------------------SUBSTITUIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CONDUTAS. LOCAL: BECO DA MINA –
VALE GAMITO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASAIS E ALVIOBEIRA – TOMAR: Informação n.º 516/2014 do SPO a propor a substituição de troço de conduta
em tubo PEAD existente no Beco da Mina em Vale Gamito, na União de Freguesias
de Casais e Alviobeira por uma tubagem em PVC DN 63, bem como a substituição
dos ramais existentes.
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Para o efeito propõe que os trabalhos sejam executados por meios próprios dos
SMAS sendo a estimativa de custo no valor de € 2.835,12 já com IVA incluído.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente 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. ---------------------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 3: Informação n.º 522/2014 do Serviço de Projetos e Obras acompanhada do Auto de
Medição n.º 3 apresentado pela Firma no valor de € 12.063,00 (doze mil 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.-----------------------FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA AS REDES DE ÁGUA E
SANEAMENTO (TUBAGENS E ACESSÓRIOS) - CONCUROS PÚBLICO NOS
TERMOS DO ARTIGO 130.º E SEGUINTES DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, APROVADO PELO DECRETO-LEI N.º 18/2008, DE 29 DE JANEIRO INICIO DE PROCEDIMENTO: Informação n.º 480/2014 do SPO a propor o início de
Procedimento de Concurso Público para Fornecimento Contínuo de Materiais para
as Redes de Água e Saneamento (Tubagens e Acessórios), nos termos do previsto
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nos Artigos 130.º a 154.º do Código dos Contratos Públicos – Anexo ao DL nº
18/2008 de 29 de Janeiro.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e analisado o C.A. deliberou homologar a informação e parecer prestados, bem como a documentação apresentada e, em conformidade, mandar dar início ao referido procedimento.
Mais deliberou o C.A. nomear o Júri do procedimento composto por Eng.º Francisco
M. Cesário Marques o qual presidirá, Eng.º Rodrigo Fernando Dias Lopes e Dra.
Anabela Marques dos Santos.
Como suplentes Eng.º Artur Jorge de Jesus Marques e Enc. João Rui de Oliveira
António.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PROCESSOS DEVOLVIDOS PELO SR. ADVOGADO SÍNDICO: Informação n.º
382/2014 do Serviço de Gestão Comercial acompanhada de processos devolvidos
pelo Sr. Advogado Síndico relativos à cliente Margarida Maria Caetano Fiães pelo
motivo de a dívida se encontrar prescrita.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------MAPA PREVISIONAL DE CAUDAIS PARA 2015. OFÍCIO N.º 472/14-SF DA EMPRESA ÁGUAS DO CENTRO S.A.: Informação n.º 526/2014 do SPO na sequência
do ofício Ref.ª 472/14-SF recebido da empresa Águas do Centro S.A. a solicitar a
previsão do volume de água a adquirir à AdC em 2015, bem como da previsão de
volume de águas residuais domésticas a entregar ao Sistema em alta.
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, mandar informar a empresa Águas do
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Centro S.A. dos volumes estimados para o ano de 2015, estando previsto o total de
1.995.000 m3 relativo a caudais de água e 760.000 m3 relativo a efluentes.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ENVIO DO PROGRAMA DE REALIZAÇÕES PARA 2015. OFÍCIO N.º 474/14-SF
DA EMPRESA ÁGUAS DO CENTRO S.A.: Informação n.º 528/2014 do SPO na sequência do ofício Ref.ª 474/14-SF recebido da empresa Águas do Centro S.A. a solicitar o envio do programa de realizações para o ano de 2015, relativamente as zonas correspondentes a cada um dos pontos de entrega.
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 informar a empresa Águas do Centro S.A. em
conformidade com a programação e planeamento apresentados.
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”: Informação n.º 534A/2014 do Serviço de Projetos
e Obras sobre o assunto em epígrafe, acompanhada do Contrato outorgado pela
Exma. Sra. Presidente da Câmara em 01.04.2014, relativamente ao assunto referido
em epígrafe.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou:
1 - Homologar a informação e parecer prestados.
2 – Nomear o Sr. Eng.º Artur Jorge de Jesus Marques como Diretor de Fiscalização da Obra, bem como Coordenador de Segurança em Obra.
3 – Mandar proceder à consignação dos trabalhos.
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4 – Mandar solicitar ao empreiteiro a apresentação do plano de trabalhos,
respetivo cronograma financeiro e restante documentação prevista na legislação em vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------E não havendo mais assunto algum a tratar, o Senhor 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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