ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
TRINTA DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E CATORZE.
---Aos trinta dias do mês de junho 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 sete de junho do ano dois mil e catorze que as disponibilidades em cofre eram de € 1.516,26 (mil quinhentos e dezasseis euros e vinte seis cêntimos) bem como se encontravam depositadas no BCP –
€ 211.832,71; MG- € 27.906,48; CGD- € 170.232,85; BPN- € 21.291,65, BCP prazo € 400.000,00 e MG Conta a Prazo € 130.000,00, perfazendo um total de novecentos
e sessenta e um mil duzentos e sessenta e três euros e sessenta e nove cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.06.16 E 2014.06.30: Informação n.º
957/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.06.16 e 2014.06.30.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.-------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 956/2014 do Serviço de
Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 11 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 € 20.407,28 (vinte mil
quatrocentos e sete euros e vinte e oito cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DOS SMAS DE TOMAR REFERENTE
AO ANO DE 2013: Informação n.º 912/2014 do Serviço de Contabilidade e original
dos documentos referidos em epígrafe, na sequência da receção do ofício n.º
746/DF/2014 datado de 19 de junho de 2014, Caso 787/ENTE/DAJA/2014 da Câmara Municipal acompanhado de deliberação do executivo municipal datada de 14 de
abril de 2014, bem como deliberação tomada pelo Órgão deliberativo em reunião de
30 de abril de 2014.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação n.º 937/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de maio de
2014.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º
746/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água
adquirido em abril de 2014 às empresas AdC S.A. e EPAL.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º
891/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água
adquirido em abril de 2014 às empresas AdC S.A. e EPAL.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.--------------------------------------------
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---TRANSFERÊNCIAS DAS ENTIDADES MUNICIPAIS PARA O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE (SNS): Informação n.º 879/2014 do SGRH na sequência do comprovativo de recebimento por parte da CMT relativamente ao cheque no valor de €
20.070,00 enviado por estes SMAS, para pagamento à Administração Central do
Sistema de Saúde, nos termos do Art.º 55.º do DL n.º 52/2014 de 7 de abril.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA AS REDES DE ÁGUA E
SANEAMENTO DOS SMAS DE TOMAR (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 – RELATÓRIO PRELIMINAR: Informação n.º 878/2014 acompanhada de Relatório Preliminar relativamente ao Procedimento referido em epigrafe
elaborado pelo Júri.
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, aprovar o Relatório Preliminar apresentado
e, nos termos do Art.º 123.º do Anexo ao D.L. n.º 18/2008 de 29 de janeiro – CCP,
mandar enviar o Relatório Preliminar agora aprovado a todos os concorrentes, para
cumprimento do direito de audiência prévia por um prazo de cinco dias.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------REMODELAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE TOMAR. AQUISIÇÃO DE CANALETES E GRELHAS DE DRENAGEM: Informação n.º 946/2014 do SPO na sequência da deliberação do C.A. de 2014.06.16 que mandava solicitar proposta à
empresa CAPA –Engenharia e Construções Metalomecânicas, S.A. para aquisição
de material relativamente à obra referida em epígrafe, acompanhada da proposta
PRO 2014/342084.

2014.06.30

78

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 CAPA – Engenharia e Construções Metalomecânicas,
S.A. do material constante da informação pelo preço de € 12.885,40 (doze mil oitocentos e oitenta e cinco euros e quarenta cêntimos) mais IVA nos termos da legislação em vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------LISTAGEM DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS, RESPETIVAS DATAS DE INÍCIO, SOMATÓRIO DOS ENCARGOS DEBITADOS AOS SMAS – DÍVIDA A
18/06/2014: Informação n.º 938/2014 do Serviço de Contabilidade, na sequência do
ofício 740/DF/2014 da CMT a enviar cópia do processo n.º 1015/PGEN/DF/2013 referente ao empréstimo da obra de abastecimento de água (Ferreira do Zêzere), e a
informar que pelo motivo de não se encontrar relacionado da listagem inicial, não se
encontrar contabilizado nas dívidas da Câmara.
Para o efeito propõe que seja considerado o valor de € 83.179,54 nas contas da
CMT, passando a ser o valor atual da dívida à CMT de € 438.183,60.
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 com o
proposto.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta. ---------------------EMPREITADA: “CONSTRUÇÃO DE UM COLETOR PARA DRENAGEM DE
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM BAIXA NA LOCALIDADE DE ALTO DO
PIOLHINHO (SUBSISTEMA TO.01.02 – CARVALHOS DE FIGUEIREDO) - CON-
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SIGNAÇÃO DOS TRABALHOS: Informação n.º 885/2014 do SPO a acompanhar o
Auto de Consignação dos Trabalhos referentes à empreitada referida 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, bem como o respetivo Auto de Consignação.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EMPREITADA: “CONSTRUÇÃO DE UM COLETOR PARA DRENAGEM DE
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM BAIXA NA LOCALIDADE DE ALTO DO
PIOLHINHO (SUBSISTEMA TO.01.02 – CARVALHOS DE FIGUEIREDO)” - PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIO DA VIA - SUSPENSÃO DOS TRABALHOS:
Informação n.º 902/2014 do diretor de fiscalização da obra referida em epígrafe, na
sequência do pedido de suspensão dos trabalhos efetuado por parte do empreiteiro,
devido a afluência de volume de trânsito bem como da apresentação de Plano de
Sinalização Temporária da Via Pública.
Sobre o assunto prestou o Senhor Engenheiro 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 – Aprovar o Plano de Sinalização Temporária da Via Pública.
3 - Aprovar a suspensão dos trabalhos da empreitada conforme solicitado.
4 – Mandar enviar o processo à CMT para aprovação do “PSTVP” e publicação
de edital.
5 – Mandar dar conhecimento ao empreiteiro.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta. ----------------------5.º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT REALIZADO DURANTE O ANO DE 2014 (DESPESA REFERENTE A 2012 E INICIO DE 2013): Informa-

2014.06.30

80

ção n.º 955/2014 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 995386 – Praça da República (Parque de
Estacionamento), 10000149 – Lugar Parque Desportivo (Parque Infantil), 10000356
– Estrada Nacional 110 Alvito (Espaços Verdes), 10000357 – Estrada Nacional 110
Calçadas (Espaços Verdes), 10000358 – Estrada Nacional 110 Calçadas (Espaços
Verdes), 10000359 – Estrada Nacional 110 Calçadas (Espaços Verdes), 10000473 –
Rua Coronel Garcês Teixeira (Rega), 10000543 – Rua Principal Olalhas (Escola),
Desconto efetuado aos clientes Reformados domésticos (1.ª fatura referente ao ano
de 1999) e diversas faturas de serviços prestados, em contrapartida ao consumo de
combustível destes SMAS referente ao mês de abril de 2014.
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 € 14.412,56 (catorze mil
quatrocentos e doze euros e cinquenta e seis 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. ---------------------REGULAMENTO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TOMAR: Informação n.º 939/2014 do SGRH na sequência de
parecer jurídico sobre Proposta de Regulamento da Estrutura e Organização dos
Serviços Municipalizados de Tomar e respetivo Organograma.
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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 aprovar a Proposta de Regulamento da Estrutura e Organização dos Serviços Municipalizados de Tomar e respetivo Organograma.
Mais deliberou o C.A. enviar o documento à CMT para efeitos de aprovação.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta. ----------------------ÁGUAS DO CENTRO. CONTA CORRENTE: Presente ofício n.º 732/14 – MD de
24 de abril de 2014 da empresa Águas do Centro S.A. sobre o assunto em epígrafe,
acompanhado da informação 727/2014 e parecer do Sr. Eng.º Diretor Delegado.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração considerando que se encontram a decorrer negociações sobre a proposta de acordo de processo judicial, deliberou que o assunto agora presente deverá aguardar até ao terminus das mesmas.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ÁGUAS DO CENTRO. DEVOLUÇÃO DE FATURAS: Presente ofício n.º 726/14 –
MD de 23 de abril de 2014 da empresa Águas do Centro S.A. sobre o assunto em
epígrafe, acompanhado da informação 724/2014 e parecer do Sr. Eng.º Diretor Delegado.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração considerando que se encontram a decorrer negociações sobre a proposta de acordo de processo judicial, deliberou que o assunto agora presente deverá aguardar até ao terminus das mesmas.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.----------------------ÁGUAS DO CENTRO. JUROS DE MORA: Presente ofício n.º 735/14 – MD de 24
de abril de 2014 da empresa Águas do Centro S.A. sobre o assunto em epígrafe,
acompanhado da informação 726/2014 e parecer do Sr. Eng.º Diretor Delegado.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou, na sequência de anteriores, solicitar à empresa AdC disponibilidade e indicação de data para realização
de uma reunião onde os assuntos juros de mora e TRH esgotos possam ser anali-
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sados e encontrada definitiva solução para os mesmos, tendo em conta o definido
na cláusula 9.ª do Contrato de Recolha de Efluentes entre o Município de Tomar e a
Águas do Centro, S.A.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS EM MARMELAIS: Presente
ofício Ref.ª 861/14-CC de 16 de maio de 2014 da empresa Águas do Centro S.A.
sobre o assunto em epígrafe, acompanhado da informação 766/2014 e parecer do
Sr. Eng.º Diretor Delegado.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração estranhando o teor do ofício
recebido, deliberou, novamente informar aquela empresa de que não foi efetuado o
tratamento de esgotos que afluem à Estação Elevatória de Marmelais de Baixo nos
dias 12,13,26,30 e 31 de Março de 2013 e 1,2,3,10,11 e 12 de Abril de 2013.
Mais deliberou o Conselho de Administração alertar a empresa em causa, para os
incumprimentos verificados, bem ainda para o prescrito nas cláusulas 7.ª e 9.ª do
Contrato de Recolha de Efluentes entre o Município de Tomar e a Águas do Centro,
S.A.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ORÇAMENTO DE LIGAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA EM ESTRADA MUNICIPAL
530 – VENDAS DO RIJO- FREGUESIA DE OLALHAS – TOMAR. REQUERENTE:
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLALHAS: Presente deliberação do executivo municipal datada de 23.06.2014 na sequência do ofício dos SMAS n.º
705/2014, a isentar o pagamento devido pela ligação do ramal de água no valor de €
851,45, conforme solicitado pelo Centro de Assistência Social de Olalhas.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------ALTERAÇÃO DE DATA DE REUNIÃO DO C.A.: O Conselho de Administração
tendo em conta o período de férias do Sr. Engenheiro Diretor Delegado deliberou
que a próxima reunião do Conselho de Administração que deveria ter lugar no dia 14
de julho se realize no dia 22 de julho.
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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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