ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
VINTE E SEIS DE AGOSTO DO ANO DOIS MIL E
CATORZE.
---Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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 presente o 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 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 agosto do ano dois mil e
catorze que as disponibilidades em cofre eram de € 1.570,78 (mil quinhentos e setenta euros e setenta e oito cêntimos) bem como se encontravam depositadas no
BCP – € 279.486,09; MG- € 161.119,24; CGD- € 217.850,23; BPN- € 21.421,73 e
BCP prazo - € 400.000,00, perfazendo um total de um milhão e setenta e nove mil
oitocentos e setenta e sete euros e vinte e nove cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. ---------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.07.28 E 2014.08.26: Informação n.º
1275/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.07.28 e
2014.08.26.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.--------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 1278/2014 do Serviço de
Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 14 a efetuar e
respeitante a despesas realizadas.
O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou autorizar os pagamentos a fornecedores na mesma constantes no valor total de € 58.016,69 (cinquenta e oito mil e dezasseis euros e sessenta e nove cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------REGULAMENTO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TOMAR: Informação n.º 1225/2014 do SGRH a dar conta da publicação em Diário da República do Regulamento da Estrutura e Organização dos
SMAS - REOSMAS, conforme deliberação da Câmara Municipal de 21 de julho.
O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou mandar promover
em conformidade com as diligências indicadas.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.----------------------AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS AOS UTILIZADORES EM 2013 (2ª. GERAÇÃO) – AUDITORIA: Informação n.º 1264/2014 do SPO a
dar conta da Auditoria ocorrida por parte da ERSAR para validação da informação
submetida no Portal da ERSAR, no âmbito da avaliação da qualidade dos serviços
de águas aos utilizadores em 2013.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS RESULTANTE DE INTERVENÇÕES PARA
INSTALAÇÃO OU REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS: Informação n.º
1226/2014 do SPO na sequência do despacho interno n.º 3331/PR sobre reposição
de pavimentos resultantes de trabalhos dos SMAS recebido da CMT.
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 dado que até à data não foi dada resposta ao pedido soli-
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citado por deliberação do CA de 2014.03.24, enviado à CM pelo ofício n.º 477 de 03
de abril de 2014, solicitar à Câmara Municipal a resposta à questão formulada.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EPAL. PROPOSTA DE TARIFÁRIO PARA O ANO DE 2014: Informação n.º
1263/2014 do Serviço de Contabilidade, na sequência do ofício Refª. DRC/CLE
S/2014/1280721 datado de 07/08/2014 recebido da empresa EPAL, comunicando
que o preço a considerar na comercialização de água ao Município de Tomar para o
ano de 2014 se mantém sem alteração face a 2013, sendo o valor € 0,4849 por metro cúbico.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------”REVISÃO DOS VOLUMES MÍNIMOS CONTRATADOS COM O MUNICÍPIO DE
TOMAR” – EPAL: Presente email recebido da EPAL sobre o assunto em epígrafe
com data de 18 de agosto de 2014, acompanhado da informação n.º 1261/2014 do
Sr. Eng.º Diretor Delegado.
Vista a não concordância agora manifestada pela EPAL com o proposto por deliberação do CA de 16.12.2013, transmitido àquela empresa pelo ofício n.º 73 em 14 de
janeiro de 2014, o Conselho de Administração deliberou:
1. Relativamente à “Alteração ao atual contrato de abastecimento com redução dos volumes mínimos contratados e extensão da sua duração”, propor
à Câmara Municipal a negociação com a EPAL do contrato por mais 8
anos, com volume mínimo anual de 950.000 m3 (volume mínimo a aplicar
também nos anos ainda em falta do contrato em vigor, incluindo o ano em
curso), independentemente da data em que vier a ser assinada a alteração
ao contrato agora em preparação.
2. Relativamente à “Regularização dos valores das compensações financeiras”, o Conselho de Administração deliberou, analisadas as condições
avançadas, pela EPAL, que o pagamento das faturas emitidas e já recebidas nestes SMAS respeitantes às chamadas compensações financeiras
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bem assim aquela ainda não recebida e cuja cópia acompanha o email
acima referido, seja efetuado conforme disponibilidades financeiras destes
Serviços assim que possível, sendo feito de imediato o pagamento da fatura n.º 201220008321 no valor de € 52.603,45.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação n.º 1233/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de junho.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------CONSTRUÇÃO DE COLETORES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS PERTENCENTES AO SUBSISTEMA DE ESGOTOS EM BAIXA
TO.01.11 – MARMELEIRO - LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DOS EFLUENTES DOMÉSTICOS DA EB1 DO MARMELEIRO: Informação n.º 1249/2014 do SPO a dar
conta das diligências para a construção de coletores de drenagem de águas residuais domésticas para a ligação à rede pública dos efluentes domésticos da EB1 do
Marmeleiro e a apresentar uma alteração ao projeto para execução dos trabalhos.
Mais se junta o ofício Refª. 184 de 07.08.2014 da UFMB em que apresenta a sua
disponibilidade para colaborar na realização da obra.
Sobre o assunto prestou o Senhor Engenheiro Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou:
1 – Homologar a informação e parecer prestados.
2 – Aprovar a alteração ao projeto apresentada.
3 – Mandar promover à execução dos trabalhos em conformidade com o projeto
apresentado e com a colaboração da Junta de Freguesia.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta. ---------------------CONSTRUÇÃO DO COLETOR “A5.26.1 – A5.26” PERTENCENTE AO SUBSISTEMA EM BAIXA TO.01.11 – MARMELEIRO: Informação n.º 1255/2014 do SPO a
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propor o lançamento de procedimento para a execução dos trabalhos referidos em
epígrafe.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente analisado e concordando com o proposto, o Conselho de
Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados, aprovar o
projeto apresentado e mandar dar início ao procedimento administrativo.
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)” - REINÍCIO DOS TRABALHOS: Informação n.º 1135/2014 do SPO acompanhada de deliberação do executivo municipal a aprovar o Plano de Sinalização Temporária apresentado, relativamente à obra referida em epígrafe, bem como a enviar cópia do Edital n.º 81/2014.
Presente ainda o parecer do Senhor Engenheiro Diretor Delegado na mesma constante, bem como despacho exarado pela Sr. Presidente do C.A. datado de
04.08.2014, pelo qual homologada a informação foi mandado promover ao levantamento da suspensão dos trabalhos e reinício dos mesmos.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e ratificar o despacho exarado pela Exma.
Sra. Presidente do C.A.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------6.º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT REALIZADO DURANTE O ANO DE 2014 (DESPESA REFERENTE A 2013 E INICIO DE
2014):Informação n.º 1251/2014 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

2014.08.26

106

relativamente ao valor restante referente ao ano de 2013, bem como do início de
2014 respeitante às instalações de água e saneamento n.ºs 1082 – Porto da Lage
Paço da Comenda (EB1), 1754 – Avenida Egas Moniz (EB1), 4298 – Rua Silva Magalhães n.º 76 (Edifício Silva Magalhães), 4344 – Rua de Santa Iria (Quartel dos
Bombeiros), 940184 – Parque Desportivo (Piscina Vasco Jacob), 940186 – Parque
Desportivo (Parque de Campismo), 955381 – Algarvias (FAI), 960002 – Rua Manuel
de Matos (Biblioteca), 960684 – Rua da Nabância (Espaços Verdes), 996917 – Parque Desportivo (Estádio Municipal), Desconto efetuado aos clientes Reformados
domésticos (1.ª fatura referente ao ano de 2000) em contrapartida ao consumo de
combustível destes SMAS referente aos meses de maio e junho 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 € 36.217,35 (trinta e seis mil
duzentos e dezassete euros e trinta e cinco 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. ---------------------TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Informação n.º 1235/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada do processo sobre o assunto em epígrafe.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
O Conselho de Administração tomando conhecimento, deliberou promover ao envio
à Câmara Municipal de Tomar da importância apurada da Tarifa de Resíduos Sólidos, no período de 01.07.2014 a 31.07.2014 no valor de € 108.635,80 (cento e oito
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mil seiscentos e trinta e cinco euros e oitenta cêntimos), deduzido que seja o apuramento feito nos termos do ponto 3 da deliberação da C.M. de 2002.04.01.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Informação n.º 1261/2014 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 agosto.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------SISTEMA DE ESGOTOS DA PEDREIRA: Presente ofício Refª. 75/14/UFARP datado de 14.08.2014 recebido nestes SMAS proveniente da União de Freguesias de
Além da Ribeira e Pedreira, na sequência do ofício n.º 1084 remetido por estes Serviços, acompanhado de deliberação do C.A. de 22.07.2014 sobre o assunto em epígrafe.
O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou mandar informar a
União de Freguesias de que poderão os clientes beneficiar do pagamento em 10
prestações para a ligação dos ramais ao sistema de saneamento, mediante a apresentação de documentos que evidenciem a situação de carência.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------RECLAMAÇÃO DE FATURA E PEDIDO DE AFERIÇÃO DE CONTADOR. REQUERENTE: MARIA DE LURDES GONÇALVES DA GRAÇA: LOCAL DE CONSUMO: VALE DA FIGUEIRA N.º 32-A SABACHEIRA: Presente informação n.º
1076/2014 do SGC, na sequência de reclamação de fatura e pedido de verificação
metrológica extraordinária de contador apresentados pela requerente referida em
epígrafe.
Acompanha a informação o “Relatório de Ensaio – Reconhecimento de Qualificação
n.º 103.63.94.6.019”.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º 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 e autorizar o pagamento do valor da fatura
em 20 prestações conforme solicitado, devendo para o efeito ser elaborado o respetivo plano de pagamentos.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou que passado o período de férias as suas reuniões voltem ao calendário normal, devendo a próxima reunião a realizar-se no dia 8 de setembro, retomando assim a periodicidade quinzenal.
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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