ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM
VINTE DE OUTUBRO DO ANO DOIS MIL E CATORZE.
---Aos vinte dias do mês de outubro 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 dezassete de outubro do ano dois mil e
catorze que as disponibilidades em cofre eram de € 1.065,69 (mil e sessenta e cinco
euros e sessenta e nove cêntimos) bem como se encontravam depositadas no BCP
– € 496.766,78; MG- € 1.110,63; CGD- € 161.793,33; BPN- € 22.417,25; BCP prazo
- € 400.000,00 e Montepio prazo - € 200.000,00, perfazendo um total de um milhão
duzentos e oitenta e dois mil e oitenta e sete euros e noventa e nove cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. ---------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.10.06 E 2014.10.20: Informação n.º
1611/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.10.06 e
2014.10.20.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.--------------------------------------------
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 1613/2014 do Serviço de
Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 18 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 € 10.271,56 (dez mil
duzentos e setenta e um euros e cinquenta e seis cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.----------------------MAPA DE PESSOAL PARA O ANO 2015: Informação n.º 1605/2014 do SGRH
acompanhada do Mapa de Pessoal para o ano de 2015, elaborado ao abrigo do disposto nos Art.ºs 28º a 30º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho – Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas e previsão de custos com pessoal para o mesmo ano.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e aprovar o Mapa de Pessoal 2015 apresentado, bem
como os custos propostos e associados ao mesmo.

Total do
Mapa de
Pessoal

Procedimentos a
decorrer

Trabalhadores (nomeação definitiva)

701.385 €

0€

Trabalhadores (contrato termo ind)

187.000 €

0€
0€
0€

Categorias
Do Mapa de Pessoal

Lugares
propostos
2015

Total de Remunerações

Subsídios
férias/
natal

0€

701.385 €

116.897 €

79.000 €

0€

187.000 €

31.167 €

26.333 €

18.180 €

18.180 €

3.030 €

3.200 €

18.180 €

906.565 €

151.094 €

108.534 €

Subsídios
de refeição

REMUNERAÇÕES

Trabalhadores ( contrato termo certo)
TOTAL REMUNERAÇÕES

888.385 €

ENCARGOS
Seguro

15.161 €

CGA
Segurança Social (contrato termo
ind)

203.733 €

Segurança Social ( contrato t.certo)
TOTAL ENCARGOS

2014.10.20

51.815 €
5.037 €
275.746 €
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Outros Abonos/remunerações

Total

Resumo

Representação

7.212 €

Vencimentos

906.565 €

Horas extras

36.485 €

Subsídios de Férias/Natal

151.094 €

Ajudas de custo

2.665 €

Subsídio de Refeição

108.534 €

Subsídio turno

3.058 €

Outros abonos/remuner.

197.971 €

Abono para falhas

1.350 €

Encargos

275.745 €

TOTAL

1.639.909 €

Indemnizações - cessações
Abono Família
Abono Deficientes

0€
13.230 €
4.200 €

Bolsa Estudo

720 €

Bolsa Estagio

8.300 €

Férias não gozadas

4.000 €

Pensão provisória

4.000 €

ADSE recibos

12.504 €

Formação

7.000 €

SHT

753 €

ST

4.454 €

EPI`S

40.000 €

Subsídio Morte/Funeral

5.040 €

Centro emprego+sub ref+seguro

22.000 €

Siadap

20.000 €

Prémios desempenho

0€

Despesas proc. Recrutamento

1.000 €

Total Outros Abonos/remunerações

197.971 €

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ATUALIZAÇÃO DO TARIFÁRIO DOS SMAS – 2015: Informação n.º 1604/2014
do Serviço de Contabilidade a propor a atualização do Tarifário dos SMAS para
2015 e a apresentar estudo para o efeito.
Sobre o assunto prestou o Senhor Engenheiro Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Tudo devidamente visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados, aprovar a Proposta de Tarifário apresentada
e mandar fazer o seu envio à Câmara Municipal para os devidos efeitos.
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Mais deliberou o C.A. mandar fazer o envio da referida Proposta de Tarifário à ERSAR para cumprimento do legalmente estabelecido.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EMPREITADA POR AJUSTE DIRETO: ”RECONSTRUÇÃO DE PARTE DA REDE DE ESGOTOS PLUVIAIS NO MERCADO MUNICIPAL” - AUTO DE MEDIÇÃO
DOS TRABALHOS: Informação n.º 1547/2014 acompanhada de Auto de Medição
apresentado pela Firma Lusitânia – Soc. de Construções, Lda. no valor de €
4.995,00 (quatro mil novecentos e noventa e cinco euros) mais IVA a calcular nos
termos da legislação em vigor, 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, aprovar o Auto de Medição apresentado e
autorizar o pagamento do mesmo.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL. INFORMAÇÃO REMETIDA ATRAVÉS DA
APLICAÇÃO SIIAL. NOVO APURAMENTO DE ENDIVIDAMENTO DOS MUNICÍPIOS 2014: Informação n.º 1550/2014 do Serviço de Contabilidade na sequência do
ofício circular n.º 616-2004 de 03.04.2014 da DGAL, a apresentar formulário relativo
aos valores do terceiro trimestre de 2014 referentes ao endividamento líquido de
médio e longo prazo e mapa da dívida total de operações orçamentais a enviar à
CMT para prestação de contas à DGAL.
O Conselho de Administração tomando conhecimento mandou promover em conformidade.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Informação n.º 1582/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada do processo sobre o assunto em epígrafe.
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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 01.09.2014 a 30.09.2014 no valor de € 105.290,64 (cento e cinco
mil duzentos e noventa euros e sessenta e quatro 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.-----------------------VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º
1607/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de
água adquirido em setembro de 2014 às empresas AdC S.A. e EPAL.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------EMPREITADA POR AJUSTE DIRETO. “OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO CONCELHO DE TOMAR - SUBSTITUIÇÃO DAS
ESCADAS NO INTERIOR DAS CÉLULAS” – RELATÓRIO FINAL: Informação n.º
1560/2014 do Júri do Procedimento referido em epígrafe, acompanhado de relatório
final do mesmo.
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, aprovar o relatório final apresentado e fazer baixar o processo ao SPO para envio do mesmo à DAJA da Câmara Municipal tendo em vista a
elaboração da minuta do contrato para efeitos de adjudicação e posterior outorga do
mesmo.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------8.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 1596/2014 do Serviço de Contabilidade sobre o assunto referido em epígra-
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fe, 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 2013, bem como do início de 2014 respeitante às
instalações de água e saneamento n.º 5453 – Várzea Grande (EB1 Templários),
100494 – Rua António Antunes da Silva (Espaços Verdes), 100860 – Praceta Alves
Redol (Fonte Cibernética), 940018 – Mouchão Parque, 940147 – Várzea Grande
(Abegoaria), 940148 – Várzea Grande (Abegoaria), 940194 – Mercado Municipal,
940209 – Rua de Santa Iria (Autotanque), 940354 – Marmelais de Baixo (Cemitério),
940361 – Praceta Dr. Raul Lopes (Espaços Verdes), 995522 – Rua Eng.º Bourdain
(Balneários), 995523 – Rua Eng.º Bourdain (Espaços Verdes), 996264 – Estrada do
Barreiro (Espaços Verdes), 996265 – Rua Dr. Lopo Dias de Sousa (Espaços Verdes), 996266 – Quinta de Santo André (Espaços Verdes) e Desconto efetuado aos
clientes Reformados domésticos (fatura referente ao ano de 2006), em contrapartida
ao consumo de combustível destes SMAS referente ao mês de agosto 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 € 9.325,61 (nove mil trezentos e vinte e cinco euros e sessenta e um 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. ---------------------INVENTÁRIO FÍSICO AOS ARMAZÉNS: PRINCIPAL, FIM DE SEMANA, SERRA
E SESMARIAS: Informação n.º 1523/2014, dos Serviços Técnicos acompanhada
das listagens de materiais resultantes do inventário físico realizado aos armazéns
em 2014.10.02, tudo acompanhado do respetivo processo.
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O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------ALTERAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA: Informação n.º 1585/2014 na sequência da
deliberação do C.A. de 22 de julho, a apresentar o novo layout da fatura de água e a
propor como data de entrada em distribuição da mesma, o próximo dia 3 de Novembro.
Apresenta ainda desdobrável explicativo a enviar a todos os consumidores na primeira remessa da nova fatura.
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 e mandar promover em conformidade.
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)” - AUTO
DE MEDIÇÃO N.º 2: Informação n.º 1559/2014 acompanhada de Auto de Medição
n.º 2 apresentado pela Firma Tecnorém Engenharia e Construções S.A. no valor de
€ 18.678,05 (dezoito mil seiscentos e setenta e oito euros e cinco cêntimos) mais
IVA a calcular nos termos da legislação em vigor, 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, aprovar o Auto de Medição apresentado e
autorizar o pagamento do mesmo.
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) CA-
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SAIS E (ZA.05.04) ALVIOBEIRA” - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 4: Informação n.º
1569/2014 do SPO acompanhada do Auto de Medição n.º 4 apresentado pela Firma
Sotecnisol S.A. no valor de € 28.762,41 (vinte e oito mil setecentos e sessenta e dois
euros e quarenta e um cêntimos) mais IVA a calcular nos termos da legislação em
vigor, 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, aprovar o Auto de Medição apresentado e
autorizar o pagamento do mesmo.
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” - RECEÇÃO PROVISÓRIA: Informação n.º
1568/2014 do SPO acompanhada do Auto de Vistoria para efeitos de Receção Provisória da referida 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, aprovar o Auto de Vistoria apresentado e, em consequência dar a obra como recebida provisoriamente.
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” - RECEÇÃO PROVISÓRIA: Informação n.º 1567/2014 do SPO acompanhada do Auto de Vistoria para efeitos de Receção Provisória da referida empreitada.
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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, aprovar o Auto de Vistoria apresentado e, em consequência dar a obra como recebida provisoriamente.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------AJUSTE DIRETO. “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO
DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO CONCELHO DE TOMAR” – RELATÓRIO
FINAL: Informação n.º 1558/2014 do Júri do Procedimento referido em epígrafe,
acompanhado de Relatório Final do mesmo.
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, aprovar o Relatório Final apresentado e, em conformidade,
adjudicar a Prestação de Serviços de Limpeza e Desinfeção de Reservatórios de
Água no Concelho de Tomar à Firma Sotecnisol Engenharia S.A. pelo preço proposto de € 5.866,00 (cinco mil oitocentos e sessenta e seis euros) acrescido de IVA nos
termos da legislação em vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------AJUSTE DIRETO. “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO
DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO CONCELHO DE TOMAR”: Na sequência da
deliberação anteriormente tomada e conforme referido na informação n.º 1558/2014
do Júri do Procedimento o Conselho de Administração deliberou:
1 – Nomear o Sr. Eng.º Artur Jorge de Jesus Marques como Diretor da Fiscalização,
coadjuvado pelo Sr. Encarregado João Rui de Oliveira António.
2 – Nomear o Sr. Eng.º Artur Jorge de Jesus Marques como Coordenador de Segurança em Obra.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.---------------------
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---ESTATUTO DO PESSOAL DIRIGENTE: RENOVAÇÃO DA COMISSÃO DE
SERVIÇO. CARGO: DIRETOR DELEGADO: Informação n.º 550/2014 do SGRH
sobre o assunto referido em epígrafe.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou requerer à Câmara
Municipal a renovação da Comissão de Serviço do cargo de Diretor Delegado exercida pelo Sr. Eng.º Fernando Alberto A. Caetano, trabalhador da Câmara Municipal
de Tomar.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou marcar uma reunião extraordinária a realizar no próximo dia 27 de outubro para discussão e aprovação das Grandes Opções do Plano e
Orçamento para o ano de 2015 bem como outos assuntos.-------------------------------------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.-------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

2014.10.20

136

