ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM NOVE DE FEVEIRO DO ANO DOIS MIL E QUINZE.
---Aos nove dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze, 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 Vereador Rui
Miguel dos Santos Serrano e Vereador 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 catorze horas e trinta minutos, foi lida e aprovada a
ata da reunião anterior, passando então o Conselho a deliberar da forma seguinte:-----BALANCETE DA TESOURARIA: O Conselho de Administração tomou conhecimento pelo balancete da tesouraria do dia seis de fevereiro do ano dois mil e quinze
que as disponibilidades em cofre eram de mil duzentos e oitenta e quatro euros e
noventa e três cêntimos bem como se encontravam depositadas no BCP – €
252.169,69; MG- € 1.110,63; CGD- € 136.864,91; BPN- € 22.900,55 e MG Conta a
Prazo € 200.000,00, perfazendo um total de seiscentos e treze mil e quarenta e cinco euros e setenta e oito cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2015.01.26 E 2015.02.09: Informação n.º
231/2015 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2015.01.26 e 2015.02.09.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------EMPREITADA: “CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ZA.01.04) E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
(TO.04.01) DA PEDREIRA” - PROCESSOS DE LIGAÇÃO DOS RAMAIS DOMICILIÁRIOS POR CONCLUIR POR PARTE DOS REQUERENTES: Informação n.º
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166/2015 do SPO a dar conta do terminus do prazo para regularização das ligações
dos ramais de esgotos construídos na localidade da Pedreira, conforme Edital
69/2014 e a propor nova notificação para o efeito para o total dos 21 munícipes
constantes da listagem anexa à informação.
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 mandar promover em conformidade.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EMPREITADA: “CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ZA.01.04) E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
(TO.04.01) DA PEDREIRA” - LIGAÇÃO DE ESGOTOS POR REGULARIZAR: Informação n.º 181/2015 do SPO a apresentar levantamento dos munícipes com habitação servida por ramal domiciliário de drenagem de águas residuais domésticas na
localidade da Pedreira, bem como listagem de munícipes a notificar para regularização da situação em falta.
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 mandar promover em conformidade.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º 12/2015
do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água adquirido
em novembro de 2014 às empresas AdC S.A. e EPAL.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------CONFIRMAÇÃO DE SALDOS – ÁGUAS DO CENTRO: Presente o ofício Refª.
2331/14-PP recebido da Empresa Águas do Centro S.A. a solicitar a confirmação de
saldos, para prestação de contas aos Revisores Oficiais que estão a proceder à auditoria das suas demonstrações financeiras.
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Sobre o assunto foi prestada a informação n.º 124/2015 do Serviço de Contabilidade
que informa que o saldo apresentado para confirmação diverge do saldo existente
na contabilidade destes Serviços, fazendo a sua descrição no ponto 5 da informação.
Foi ainda prestado o parecer do Sr. Eng.º Diretor Delegado na mesma constante.
Tudo visto e 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.-----------------------VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º
127/2015 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água
adquirido durante o ano de 2014 às empresas AdC S.A. e EPAL.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Informação n.º 242/2015 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 fevereiro.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------TOLERÂNCIA DE PONTO: Presente despacho n.º 10/2015 da Sra. Presidente da
Câmara a conceder tolerância de ponto no dia 17 de fevereiro (Dia de Carnaval) a
todos os trabalhadores do município.
O Conselho de Administração deliberou tornar extensivo aos SMAS o despacho da
Exma. Sra. Presidente.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------GESTÃO DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA. PRAIA FLUVIAL DO AGROAL:
Informação n.º 159/2015 do Serviço de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana a dar
conhecimento do Protoloco existente com o Município de Ourém para a gestão e
limpeza urbana da Praia Fluvial do Agroal.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
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Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e mandar promover conforme protocolado.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO BALCÃO ÚNICO: Presente
email do Sr. Vereador Hugo Cristóvão a dar conhecimento da alteração do horário
de atendimento do Balcão Único que passará a ter o horário ininterrupto das 9.00 às
16.00 a partir do dia 9 de Fevereiro.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------PLANO DE INVESTIMENTO E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2015 – RESITEJO: Presentes Ofício Ref.ª 01/2015 – ADM da Resitejo acompanhado de Orçamento para o ano de 2015, bem como despacho interno n.º 36/PR/2015 da Sra.
Presidente da CM e deliberação da CMT datada de 19.01.2015 sobre o assunto referido em epígrafe.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------RESITEJO – QUOTIZAÇÃO PARA O ANO DE 2015: Presentes ofício Ref.ª
02/2015 – ADM da Resitejo acompanhado de Informação sobre quotização para o
ano de 2015, bem como despacho interno n.º 39/PR/2015 da Sra. Presidente da CM
sobre o assunto referido em epígrafe.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou mandar promover em
conformidade.
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 exarei e subscrevo com os elementos do Conselho de Administração.-----------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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