ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA
EM VINTE E SETE DE OUTUBRO DO ANO DOIS
MIL E CATORZE.
---Aos vinte e sete 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 extraordinária, 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 Engenheiro Diretor Delegado Fernando Alberto A. Caetano
e o Coordenador Técnico, Isabel Maria Bárbara dos Santos Henriques, que secretariou a mesma. Aberta a reunião pelas dezoito horas, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior, passando então o Conselho a deliberar da forma seguinte:-----------------GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO – 2015: Informação n.º
1662/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada do Documento das Grandes
Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2015, cujo total das receitas é equilibrado pelo total das despesas em € 7.156.205,00 (sete milhões cento e cinquenta e
seis mil duzentos e cinco euros).
Tudo devidamente visto e analisado, o Conselho de Administração deliberou aprovar
as Grandes Opções do Plano e Orçamento dos SMAS para o ano de 2015.
Mais deliberou mandar remeter os documentos aprovados à Câmara Municipal para
apreciação e devidos efeitos.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS: Informação n.º 1644/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de documento de
proposta de autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais elabo-
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rada nos termos do Art.º 12º do DL 127/2012, que adapta a Lei n.º 8/2012 ao subsetor local.
Tudo devidamente visto e analisado, o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar remeter o documento à Câmara Municipal
para os devidos efeitos.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------No final da discussão do ponto anterior o Sr. Eng.º Diretor Delegado ausentou-se
da sala da reunião para não estar presente na discussão do ponto seguinte.--------------ESTATUTO DO PESSOAL DIRIGENTE. CARGO: DIRETOR DELEGADO: Informação n.º 1666/2014 do SGRH sobre o assunto referido em epígrafe, na sequência
de email recebido da Exma. Sra. Presidente da Câmara com autorização para o
exercício de funções nestes SMAS, do Sr. Eng.º Fernando Alberto A. Caetano, trabalhador da Câmara Municipal de Tomar, em regime de substituição para o cargo de
dirigente – Diretor Delegado.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e nomear em regime de substituição para o cargo de dirigente – Diretor
Delegado o Sr. Eng.º Fernando Alberto A. Caetano, com efeitos a partir do dia 30 de
Outubro.
Mais deliberou o C.A. mandar promover a procedimento concursal tendente à designação de novo titular.
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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