ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
CINCO DE MAIO DO ANO DOIS MIL E CATORZE.
---Aos cinco dias do mês de maio 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, Maria Celeste Carreiras Costa da Silva 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 dois de maio do ano dois mil e catorze
que as disponibilidades em cofre eram de novecentos e dezanove euros e trinta e
sete cêntimos bem como se encontravam depositadas no BCP – € 396.403,05; MG€ 27.906,48; CGD- € 90.592,61; BPN- € 20.548,93, BCP prazo - € 400.000,00 e MG
Conta a Prazo € 130.000,00, perfazendo um total de um milhão e sessenta e cinco
mil quatrocentos e cinquenta e um euros e sete cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.04.21 E 2014.05.05: Informação n.º
647/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.04.21 e 2014.05.05.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.-------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 652/2014 do Serviço de
Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 7 a efetuar e
respeitante a despesas realizadas.
O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou autorizar os pagamentos a fornecedores na mesma constante no valor total de € 20.723,06 (vinte mil,
setecentos e vinte e três euros e seis cêntimos).
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) PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA. OFÍCIO DA CMT N.º 91/DAAOA/2014 (ENTRADA SMAS N.º 948 EM 28.02.2014). PARECER DA ERSAR (ENTRADA SMAS
N.1160 EM 13.03.2014). PROPOSTA DEFINITIVA DE REGULAMENTO: Informação nº 512/2014 do SPO, na sequência do ofício da Câmara Municipal de Tomar n.º
91/DAAOA/2014, e parecer da ERSAR sobre o assunto referido 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 homologando a
informação e parecer prestados deliberou aprovar o Projeto de Regulamento apresentado e mandar fazer o seu envio à Câmara Municipal tendo em vista o prosseguimento da sua tramitação, para efeitos de aprovação e entrada em vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------TAXA DE RECURSOS HIDRÍCOS – EPAL: Informação nº 573/2014 do Serviço
de Contabilidade, acompanhada do ofício da EPAL- Empresa Portuguesa das Águas
Livres, S.A. Ref.ª DRC/CLE S/2014/283150 datado de 2014/03/07; a dar conta da
atualização da TRH a pagar por estes SMAS em 2014 que é de 0,0166€ m3 representando uma diminuição de 0,0004 €/m3 em relação a 2013.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.--------------------------------------------
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---EMPREITADA: “ PROLONGAMENTO DE UM COLETOR DE DRENAGEM DE
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM BAIXA (SUBSISTEMA TO.01.10 MAXIAL)
– RUA DO TELÉGRAFO.” - LIGAÇÃO DOS RAMAIS DE DRENAGEM DE ESGOTOS: Informação nº 394/2014 do SPO, a propor a notificação dos munícipes constantes da listagem anexa, para, nos termos dos Art.ºs 53.º e 54.º do RDADE, procederem à regularização das ligações dos esgotos domésticos das habitações, decorrido que foi o prazo de seis meses estipulado no Edital n.º 36/2013 de 14 de Junho,
bem assim à ativação das tarifas de saneamento.
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 mandar promover em conformidade.
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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