ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM NOVE DE
MARÇO DO ANO DOIS MIL E QUINZE.
---Aos nove dias do mês de março 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 presente o Sr. Vereador Hugo Renato
Ferreira Cristóvão. Assistiram à reunião o Senhor Engenheiro Francisco Manuel Cesário Marques 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 março do ano dois mil e quinze
que as disponibilidades em cofre eram de mil e sessenta e dois euros e vinte cinco
cêntimos bem como se encontravam depositadas no BCP – € 255.567,93; MG- €
1.110,63; CGD- € 135.105,30; BPN- € 22.953,43 e MG Conta a Prazo € 200.000,00,
perfazendo um total de seiscentos e catorze mil setecentos e trinta e sete euros e
vinte e nove cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2015.02.23 E 2015.03.09: Informação n.º
380/2015 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2015.02.23 e 2015.03.09.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 387/2015 do Serviço de
Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 3 a efetuar e
respeitante a despesas realizadas.
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O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou autorizar os pagamentos a fornecedores na mesma constante no valor total de € 4.785,11 (quatro mil
setecentos e oitenta e cinco euros e onze cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------CARTA DE DEMISSÃO DO CARGO DE DIRETOR DELEGADO: O Conselho de
Administração tomou conhecimento da carta de demissão do cargo de Diretor Delegado em regime de substituição apresentada pelo Sr. Engenheiro Fernando Alberto
A. Caetano.
Para os devidos efeitos, conjugando a cessação da comissão de serviço com o requerimento de férias apresentado e previamente autorizado, a comissão de serviço
de Diretor Delegado cessa a 31 de março de 2015, regressando a partir de 1 de abril
ao seu serviço de origem na CMT.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------DISCREPÂNCIAS ENTRE OS VALORES DE TRH DE SANEAMENTO REAIS/
EFETIVOS, OS ACORDADOS E OS FATURADOS PELA ÁGUAS DO CENTRO
S.A.: Informação n.º 25/2015 do SPO, na sequência da anterior informação n.º
1735/2014 relativamente a discrepâncias entre os valores de TRH de saneamento
faturados pela Águas do Centro S.A.
Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.
Analisadas as mesmas e verificando-se que os volumes faturados de TRH não estão
conformes com os valores apurados por estes SMAS e comunicados mensalmente
àquela empresa, o Conselho de Administração deliberou:
a)

Homologar a informação e parecer prestados.

b)

Não concordar com os valores faturados de TRH(e) por os mesmos não cor-

responderem e não estarem de acordo com o deliberado pelo C.A. destes SMAS em
10 de Março de 2008, deliberação enviada à AdC em 17 de Março de 2008 pelo ofício nº 619.
c)

Informar a Empresa Águas do Centro que os valores de TRH(e) a faturar a

estes Serviços deverão incidir, como acordado, sobre 80% do volume de água fatu-
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rada aos clientes de água SMAS abastecidos nas zonas a que se referem os pontos
2. e 3. da deliberação do C.A. acima referida.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DO SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL E RESTANTES SERVIÇOS DE CORREIO: Informação n.º 335/2015 do Serviço de Contabilidade na sequência do ofício Refª. 4109520 datado de 13/02/2015 recebido dos CTT,
a comunicar a atualização de preços do Serviço Universal e restantes serviços de
correio.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------DECLARAÇÃO MODELO 10. RENDIMENTOS E RETENÇÕES – 2014: Informação n.º 334/2015 do Serviço de Contabilidade a dar conta do envio via internet da
declaração Modelo 10 relativa a rendimentos e retenções – 2014 nos termos da alínea c) do n.º 1 do Art.º 119 do Código do IRS.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------EMPREITADA: CONSTRUÇÃO DE UM COLETOR DE DRENAGEM DE ÁGUAS
RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM COCHÕES, S. PEDRO (TO.01.13 – QUINTA DO
FALCÃO) - RECEÇÃO DEFINITIVA DOS TRABALHOS: Presentes informações
n.ºs 182/2015 do Serviço de Contabilidade e 327/2015 do Serviço de Projetos e
Obras acompanhada do Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva 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 as informações e parecer prestados, aprovar o Auto de Vistoria apresentado e, em consequência dar a obra como recebida definitivamente.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------ITENF – INQUÉRITO TRIMESTRAL ÀS EMPRESAS NÁO FINANCEIRAS - 4.º
TRIMESTRE DE 2014: Informação n.º 333/2015 do Serviço de Contabilidade a dar
conta do envio do inquérito submetido no portal do Instituto Nacional de Estatística
relativamente às empresas não financeiras - 4º. Trimestre de 2014.
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O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º
375/2015 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água
adquirido em janeiro de 2015 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 373/2015 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 março.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------JUROS DE MORA. ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º 379/2015 do Serviço de
Contabilidade, na sequência da receção nestes SMAS da fatura n.º 2300000008
referente a juros de mora relativos ao mês de janeiro.
Sobre o assunto foi prestado o parecer na mesma contante.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e mandar informar a empresa Águas do Centro S.A. da inexistência de razão que justifique os juros debitados.
Mais deliberou o C.A. mandar enviar cópia da referida informação, para conhecimento, bem como proceder à devolução da referida fatura.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------1.º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT REALIZADO DURANTE O ANO DE 2015: Informação n.º 383/2015 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 relativamente ao valor referente à faturação de água e saneamento das
instalações conforme listagem anexa à informação, relativa ao mês de maio de
2013.
Sobre o assunto foi prestado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a formação e parecer prestados e aprovar o Encontro de Contas parcial com a CMT, o qual
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apresenta uma diferença a favor dos SMAS, no valor de € 7.972,04 (sete mil novecentos e setenta e dois euros e quatro 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.-----------------------EMPREITADA POR AJUSTE DIRETO: “CONSERVAÇÃO, REABILIDAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS (ZA.05.19) SERRA, (ZA.05.08) CASAIS E (ZA.05.04) ALVIOBEIRA”. REVISÃO DE PREÇOS. CONTA FINAL: Presentes informações n.ºs 369/2015 e 370/2015 do Serviço de Projetos e Obras acompanhadas da Revisão de Preços referente à empreitada em epígrafe, bem como da
respetiva Conta Final.
Sobre o assunto foi prestado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e em conformidade:
1 . Aprovar e Revisão de preços no valor de € -735,45, acrescida de IVA.
2 . Aprovar a Conta Final da Empreitada que importa em € 61.684,50 acrescida de
IVA e sequente remessa de Relatório Final da Obra ao Instituto da Construção e do
Imobiliário, I.P.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------EMPREITADA POR AJUSTE DIRETO: “CONSERVAÇÃO, REABILIDAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS (ZA.05.14) POÇO REDONDO,
(ZA.05.10) OLALHAS E (ZA.05.09) BODEGÃO”. REVISÃO DE PREÇOS. CONTA
FINAL: Presentes informações n.ºs 367/2015 e 368/2015 do Serviço de Projetos e
Obras acompanhadas da Revisão de Preços referente à empreitada em epígrafe,
bem como da respetiva Conta Final.
Sobre o assunto foi prestado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e em conformidade:
1 . Aprovar e Revisão de preços no valor de € -293.21, acrescida de IVA.
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2 . Aprovar a Conta Final da Empreitada que importa em € 48.135,18 acrescida de
IVA e sequente remessa de Relatório Final da Obra ao Instituto da Construção e do
Imobiliário, I.P.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCO: O Conselho de Administração deliberou,
na sequência da deliberação anteriormente tomada em 2015.01.12 sobre Proposta
de Relacionamento Comercial com o Novo Banco, que à semelhança das contas
bancárias já existentes, sejam sempre necessárias duas assinaturas, sendo uma da
Presidente do Conselho de Administração ou de um dos Vogais do mesmo Conselho, com outra de um dos Tesoureiros.
Deliberou ainda o C.A. mandar informar o Novo Banco de que a Tesoureira destes
SMAS, Natércia Alves da Fonseca Pereira será substituída nas suas faltas e impedimentos pelas trabalhadoras Maria Celeste Carreiras Costa da Silva ou Maria Lucília de Jesus Oliveira.
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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