ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM VINTE E TRÊS
DE MARÇO DO ANO DOIS MIL E QUINZE.
---Aos vinte e três 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 presentes os Srs. Vogais Vereador
Rui Miguel dos Santos Serrano e Vereador Hugo Renato Ferreira Cristóvão. Assistiram à reunião o Chefe da Divisão de Produção e Exploração 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 vinte de março do ano dois mil e quinze
que as disponibilidades em cofre eram de mil seiscentos e oitenta e três euros e setenta e cinco cêntimos bem como se encontravam depositadas no BCP – €
372.840,07; MG- € 1.110,63; CGD- € 86.803,72; BPN- € 23.022,77 e MG Conta a
Prazo € 200.000,00, perfazendo um total de seiscentos e oitenta e três mil setecentos e setenta e sete euros e dezanove cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento. --------------------------------------------PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2015.03.09 E 2015.03.23: Informação n.º
466/2015 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2015.03.09 e 2015.03.23.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 470/2015 do Serviço de
Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 4 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 € 28.178,43 (vinte e
oito mil cento e setenta e oito euros e quarenta e três cêntimos).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PROCESSO

1634/09.3

BELRA

–

DOMINGOS

DA

SILVA

TEIXEIRA,

S.A./MUNICÍPIO DE TOMAR. INTERCETOR DA MARGEM ESQUERDA DA CIDADE DE TOMAR (RUA MIGUEL FERREIRA – ANOMALIAS NO PAVIMENTO). RELATÓRIO DE PERITAGEM: Informação n.º 467/2015 do Chefe da Divisão de Produção e Exploração na sequência do despacho interno n.º 799/PR/2015 da Exma.
Sra. Presidente da Câmara a enviar o Relatório de Peritagem recebido da Exma.
Sra. Advogada Sindica para que estes SMAS se possam pronunciar sobre o mesmo.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar enviar cópia da mesma à CMT para efeitos de reclamação e
solicitação de esclarecimentos.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------2.º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT REALIZADO DURANTE O ANO DE 2015: Informação n.º 453/2015 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 junho de
2013.
Sobre o assunto foi prestado o parecer na mesma constante.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e aprovar o 2.º Encontro de Contas parcial com a CMT, o
qual apresenta uma diferença a favor dos SMAS, no valor de € 34.917,60 (trinta e
quatro mil novecentos e dezassete euros e sessenta 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.
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Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta. ---------------------RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação n.º 433/2015 do Serviço de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de fevereiro
de 2015.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------TAXA DE RECURSOS HIDRÍCOS – EPAL: Informação n.º 457/2015 do Serviço
de Contabilidade, acompanhada do ofício da EPAL- Empresa Portuguesa das Águas
Livres, S.A. Ref.ª DRC/CLE S/2015/203778 datado de 2015/03/02, a dar conta da
atualização da TRH a pagar por estes SMAS em 2015 que é de 0,0172€ m3 representando um aumento de 0,0006 €/m3.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º
454/2015 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água
adquirido em fevereiro de 2015 às empresas AdC S.A. e EPAL.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------JUROS DE MORA. ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º 455/2015 do Serviço de
Contabilidade, na sequência da receção nestes SMAS da fatura n.º 2300000019
referente a juros de mora relativos ao mês de fevereiro.
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.-----------------------ALTERAÇÃO DAS TARIFAS A APLICAR NO ANO DE 2015 – ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º 456/2015 do Serviço de Contabilidade na sequência do ofício
Refª. 527/15-PP datado de 12.03.2015 recebido da empresa Águas do Centro, S.A.
a dar conhecimento das novas tarifas a praticar relativamente ao abastecimento de
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água e ao tratamento e recolha de efluentes, com efeitos a 1 de janeiro e a enviar as
faturas relativas ao acerto das referidas tarifas.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.----------------------------------------------ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE APOSENTAÇÃO – UNIFICADA. TRABALHADORA: MARIA EMILIA DUARTE S. HENRIQUES CARDOSO: Informação n.º
448/2015 do SGRH na sequência do ofício da CGA Ref.ª EAC224AN.861171/00
datado de 20.02.2015 a dar conta da alteração das condições de aposentação da
ex-trabalhadora Maria Emília Duarte S. Henriques Cardoso relativamente à atualização de coeficientes de revalorização.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar promover em conformidade.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------INFORMAÇÃO CLÍNICA. TRABALHADOR: JOSÉ MARIA FIRMINO DA SILVA:
Informação n.º 394/2015 do SGRH na sequência do pedido de início de processo de
aposentação por incapacidade apresentado pelo trabalhador José Maria Firmino da
Silva, bem como declaração médica apresentada.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada, e, nos termos da alínea c) do n.º 3 da referida informação, mandar
solicitar a intervenção da Junta Médica da ADSE.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------PEDIDO DE PAGAMENTO DE FATURA EM PRESTAÇÕES. CLIENTE: LUCINDA DA CONCEIÇÃO ATALAIA. LOCAL DE CONSUMO: ESTRADA DO RAMILO
N.º 2 RC – MARMELEIRO: Informação n.º 337/2015 do SGC, na sequência do
email recebido do requerente Carlos Manuel Atalaia da Silva, na qualidade de filho
da cliente (falecida) a solicitar o pagamento da fatura que indica, em prestações,
dado o elevado valor que apresenta.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e autorizar o pagamento do valor da fatura em 24 pres-
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tações conforme solicitado, devendo para o efeito ser elaborado o respetivo plano
de pagamentos.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----------------------NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO DO CARGO DE DIRETOR DELEGADO: Na sequência da deliberação de 9 de março de 2015, sobre a carta de demissão do cargo de Diretor Delegado acompanhada do respetivo processo.
Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou nomear
o Sr. Engenheiro Francisco Manuel Cesário Marques, como Diretor Delegado em
regime de substituição, a partir do dia 1 de abril de 2015.
Mais deliberou o Conselho de Administração suspender a comissão de serviço do
mesmo, no cargo de Chefe de Divisão de Produção e Exploração.
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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