ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
VINTE E OITO DE JULHO DO ANO DOIS MIL E
CATORZE.
---Aos vinte e oito dias do mês de julho 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 cinco de julho do ano dois mil e catorze que as disponibilidades em cofre eram de € 1.265,53 (mil duzentos e sessenta
e cinco euros e cinquenta e três cêntimos) bem como se encontravam depositadas
no BCP – € 239.405,17; MG- € 27.906,48; CGD- € 82.985,80; BPN- € 21.379,73,
BCP prazo - € 400.000,00 e MG Conta a Prazo € 130.000,00, perfazendo um total
de novecentos e um mil seiscentos e setenta e sete euros e dezoito cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. ---------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.07.22 E 2014.07.28: Informação n.º
1097/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.07.22 e
2014.07.28.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.--------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 1098/2014 do Serviço de
Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 13 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 € 4.509,09 (quatro mil
quinhentos e nove euros e nove cêntimos).
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 3: Informação n.º
1081/2014 do Serviço de Projetos e Obras acompanhada do Auto de Medição n.º 3
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 e autorizar o pagamento à Firma Sotecnisol
S.A., do Auto de Medição N.º 3 no valor de € 16.670,30 (dezasseis mil seiscentos e
setenta euros e trinta cêntimos) mais IVA a calcular nos termos da legislação em
vigor.
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” - PAGAMENTO DE TRABALHOS
A MAIS: Informação n.º 1085/2014 do SPO acompanhada do Auto de Medição dos
trabalhos a mais realizados relativamente à empreitada referida em epígrafe.
Sobre o assunto prestou o Senhor Engenheiro Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
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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. no valor de € 1.949,84
(mil novecentos e quarenta e nove euros e oitenta e quatro cêntimos) acrescido de
IVA a calcular nos termos da legislação em vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------AJUSTE DIRETO: “OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE
ÁGUA NO CONCELHO DE TOMAR. – SUBSTITUIÇÃO DAS ESCADAS NO INTERIOR DAS CÉLULAS - RELATÓRIO PRELIMINAR: Informação n.º 1054/2014 do
Júri do Procedimento, acompanhada de relatório preliminar relativo ao procedimento
em epígrafe a dar conta de que a única proposta apresentada se encontra acima do
valor base fixado pelo caderno de encargos, pelo que propõe a não adjudicação dos
trabalhos.
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 o relatório,
a informação e o parecer prestados e, em conformidade, mandar dar conhecimento
da não adjudicação dos trabalhos em epígrafe á empresa Lusitânia, por força do
disposto no n.º 1 a) do art.º 47.º e n.º 2 d) do art.º 70, conjugado com o definido no
n.º 1 a) e b) do art.79.º, todos do Anexo ao DL 18/2008 de 29 de janeiro (CCP).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EMPREITADA POR AJUSTE DIRETO: “OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS.” - SUBSTITUIÇÃO DAS ESCADAS NO INTERIOR DAS CÉLULAS: Informação n.º 1060/2014 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.
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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.-----------------------DADOS FINANCEIROS DOS SMAS: Informação n.º 1074/2014 do Serviço de
Contabilidade, acompanhada de demonstração de resultados e dados financeiros
destes SMAS relativos ao segundo trimestre de 2014.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DE ÁGUA NO CONCELHO DE TOMAR. IMPLEMENTAÇÃO
DE PLATAFORMA SIG NOS SMAS DE TOMAR - PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES INFRASIG PARA GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS: Informação n.º 1058/2014 do SPO, na sequência do despacho interno
291/DOGT/2014 datado de 10.02.2014 caso 5210/ENTE/DAAOA/2013 da CMT, para implementação de plataforma SIG nos SMAS de Tomar.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente analisado o C.A. deliberou homologar a informação e parecer prestados e mandar promover em conformidade com o informado no despacho
interno da Exma. Sra. Presidente da Câmara acima indicado.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.---------------------
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---EMPREITADA: “LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DOS EFLUENTES DOMÉSTICOS
DA EB1 DO MARMELEIRO” - RELATÓRIO PRELIMINAR: Presentes informação
n.º 1019/2014 acompanhada do Relatório Preliminar elaborado pelo Júri do Procedimento referido em epígrafe e despacho de 14.07.2014 da Exma. Sra. Presidente
naquela exarado.
Presentes ainda a informação n.º 1105 do Júri do Procedimento e parecer do Sr.
Eng.º Diretor Delegado, acompanhados da informação interna n.º 718/DAJA/2014
elaborada pelos Serviços Jurídicos da Câmara Municipal.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou:
a) Revogar a deliberação de 16.06.2014, que mandou organizar o presente procedimento administrativo e dar o mesmo sem efeito, verificado que na informação n.º 865/2014 de 13 de junho que o propõe, não é observado o disposto no
ponto 2 do art.º 113.º do anexo ao DL n.º 18/2008 de 29 de janeiro (CCP) no
que às Entidades a apresentar proposta diz respeito.
b) Em conformidade com o deliberado em a), não homologar o Relatório Preliminar apresentado.
c) Mandar dar conhecimento da decisão tomada às entidades convidadas e que
apresentaram proposta.
d) Chamar a atenção dos Serviços para a absoluta necessidade do cumprimento
das doutrinas definidas no DL indicado em a) no que aos procedimentos a
propor diz respeito, de forma a evitar situações como a presente.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DOS EFLUENTES DOMÉSTICOS DA EB1 DO
MARMELEIRO: O Conselho de Administração deliberou mandar promover à execução dos trabalhos referidos em epígrafe, para a ligação à rede pública dos efluentes
domésticos da EB1 do Marmeleiro, por meios próprios dos SMAS, e, se possível,
com a colaboração da J. F.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.
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---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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