ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
DEZANOVE DE MAIO DO ANO DOIS MIL E CATORZE.
---Aos dezanove 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, 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 dezasseis de maio do ano dois mil e catorze que as disponibilidades em cofre eram de € 1.435,56 mil quatrocentos e trinta
e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos bem como se encontravam depositadas
no BCP – € 463.115,73; MG- € 27.906,48; CGD- € 94.969,05; BPN- € 20.659,41,
BCP prazo - € 400.000,00 e MG Conta a Prazo € 130.000,00, perfazendo um total
um milhão cento e trinta e seis mil seiscentos e cinquenta euros e sessenta e sete
cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.05.05 E 2014.05.19: Informação n.º
731/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.05.05 e 2014.05.19.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.-------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º733 /2014 do Serviço de
Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 8 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 € 884,00 (oitocentos e
oitenta e quatro euros).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Informação n.º 672/2014 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 maio.
Tomando conhecimento e analisado o assunto o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar promover conforme na mesma proposto.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta. ---------------------ITENF – INQUÉRITO TRIMESTRAL ÀS EMPRESAS NÁO FINANCEIRAS - 1.º
TRIMESTRE DE 2014:Informação n.º 627/2014 do Serviço de Contabilidade a dar
conta do envio do inquérito submetido no portal do Instituto Nacional de Estatística
relativamente às empresas não financeiras - 1º. Trimestre de 2014.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------ISBSA 2013 – INQUÉRITO AO SETOR DOS BENS E SERVIÇOS DO AMBIENTE: Informação n.º 625/2014 do Serviço de Contabilidade a dar conta do envio via
internet da resposta ao inquérito efetuado pelo Instituto Nacional de Estatística relativamente ao setor dos bens e serviços do ambiente relativo ao ano de 2013.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------IEGPA 2013 – INQUÉRITO ÀS EMPRESAS – GESTÃO E PROTEÇÃO DO AMBIENTE: Informação n.º 624/2014 do Serviço de Contabilidade a dar conta do envio
via internet da resposta ao inquérito efetuado pelo Instituto Nacional de Estatística
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relativamente às empresas – gestão e proteção do ambiente relativo ao ano de
2013.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS POR VIA ELETRÓNICA: Informação n.º 637/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de elementos submetidos no Portal do Tribunal de Contas, nos termos da Resolução n.º
27/2009 de 14 de dezembro.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------EMPREITADA POR AJUSTE DIRETO: “OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS” - SUBSTITUIÇÃO DAS ESCADAS NO INTERIOR DAS CÉLULAS: Informação n.º 476/2014 do SPO a propor o início de Procedimento por Ajuste
Direto para a substituição de escadas no interior das células de reservatórios de
água, nos termos do previsto no Artigo 112.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 Artur Jorge de Jesus Marques o qual presidirá, Eng.º Augusto Francisco Azinheira Lopes Ferreira e Dra. Anabela Marques dos Santos.
Como suplentes Eng.º Rodrigo Fernando Dias Lopes e Enc. João Rui de Oliveira
António.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PAGAMENTO DE RAMAL DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES - PORTELA DA LÉGUA
N.º 10 – CASAIS – TOMAR. REQUERENTE: PAULA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
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SIMÕES: Presente Despacho interno n.º 74/VHC/2014 da DEAS da CMT na sequência da informação n.º 1709/2013 sobre o assunto referido em epígrafe.
Sobre o mesmo foi prestada a informação n.º 626/2014 pelo SGC.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e autorizar o pagamento do valor de € 322,04 relativo
ao ramal de água, em 12 prestações, devendo para o efeito ser elaborado o respetivo plano de pagamentos.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EMPREITADA: “CONSERVAÇÃO, REABILITAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E
ARRANJOS EXTERIORES DO RESERVATÓRIO DE CARREGUEIROS”. RECEÇÃO DEFINITIVA. LIBERTAÇÃO DA GARANTIA BANCÁRIA N.º GAR/09300422:
Informação n.º 641/2014 do SPO na sequência do e-mail recebido em 20.03.2014
da empresa Sotecnisol S.A. a solicitar a libertação da garantia bancária prestada
pelo BPI n.º 09300422 no valor de € 1.832,47. Acompanha a informação o “Auto de
vistoria para efeitos de receção definitiva” da empreitada.
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, homologar o Auto de Vistoria apresentado e dar a obra
como recebida em toda a sua extensão.
Mais deliberou o C.A. autorizar a libertação da garantia bancária solicitada.
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” - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 : Informação n.º
669/2014 do SPO acompanhada do Auto de Medição n.º 1 relativo aos trabalhos
referidos em epígrafe.
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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 autorizar o pagamento à Firma Sotecnisol
S.A. do Auto de Medição N.º 1 no valor de € 7.483,20 (sete mil quatrocentos e oitenta e três euros e vinte cêntimos) mais IVA a calcular nos termos da legislação em
vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação n.º 698/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de março.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.
---VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º
601/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água
adquirido em março de 2014 às empresas AdC S.A. e EPAL.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.---------------------------------------------ALTERAÇÃO DAS TARIFAS A APLICAR NO ANO DE 2014 - ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º 585/2014 do Setor de Contabilidade elaborada na sequência
do Ofício Refª. 499/13MD datado de 2014.03.18 recebido da empresa Águas do
Centro S.A. a comunicar as novas tarifas a praticar com efeitos a partir de 1 de janeiro:
Água € 0,6378/m3
Saneamento € 0,6519/m3
Comunica ainda que, dado as faturas referentes ao mês de janeiro e fevereiro terem
sido já emitidas, procederam à emissão de notas de débito no valor de € 890,38 relativo a fornecimento de água e € 992,59 relativo a saneamento.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS: Informação n.º 599/2014 do Serviço de Contabilidade a dar conta de crédito no valor de € 899,89 emitido pela empresa Águas
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do Centro S.A. relativamente à atualização do valor unitário em função do valor liquidado à ARH Tejo .
O Conselho de Administração tomou conhecimento. -------------------------------------------TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS: Informação n.º 602/2014 do Serviço de Contabilidade a dar conta dos novos valores praticados pela empresa Águas do Centro
S.A. relativamente à Taxa de Recursos Hídricos.
TRHA 0,0145€/m3
TRHE 0,0075€/m3
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------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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