C~zr

smas

-9-

7k

a~W2O13 ~zt~tt_~

1 O M A

(.
,‘Is ~

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZA
DOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MU
NICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM DEZOITO DE
MAIO DO ANO DOIS MIL E QUINZE.
---Aos dezoito dias do mês de maio do ano dois mil e quinze, nesta cidade de Tomar
e no edifício da sede dos Serviços Municipahzados, reuniu em sessão ordinária o
Conselho de Administração, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Dra.
Anabela Gaspar de Freitas encontrando-se presente o Sr. Vogal Vereador Rui Mi
guel dos Santos Serrano. Assistiram à reunião o Diretor Delegado Francisco Manuel
Cesário Marques e o Coordenador Técnico Maria Lucilia de Jesus e Oliveira, 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 conheci
mento pelo balancete da tesouraria do dia quinze de maio do ano dois mil e quinze
que as disponibilidades em cofre eram de mil quinhentos e noventa e um euros e
sessenta cêntimos bem como se encontravam depositadas no MILLENNIUM bcp

—€

401.691,20; MG- € 202.850 55; CGD- € 178.258,15; BPN- €23.056,33 e Novo Ban
co

—

€ 7.150,00, perfazendo um total de oitocentos e treze mil seis euros e vinte e

três cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.
---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2015.05.04 E 2015.05.18: Informação n.°
857/2015 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens
de pagamento efetuados no período compreendido entre 2015.05.04 e 2015.05.18.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.
---REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DIS
PONÍVEIS: Informação n° 803/2015 do Serviço de Contabilidade sobre o assunto
em epígrafe a dar conta dos pagamernos em atraso e fundos disponíveis dos Servi
ços reportados ao mês de maio.
2015.05.18
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O Conselho de Administração tomou conhecimento
---PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS POR VIA ELETRÓNI
CA: Informação n°676/2015 do Serviço de Contabilidade acompanhada de elemen
tos submetidos no Portal do Tribunal de Contas, nos termos da Resolução n°
27/2009 de 14 de dezembro.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
---CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE OS SERVI
ÇOS MUNICIPALIZADQS DE ÁGUA E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE TOMAR
E EDP. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATU
AL: Informação n° 848/2015 do Serviço de Gestão Comercial acompanhada de pro
posta de prestação de serviços de cobranças para os SMAS no âmbito do processo
de cessão da posição contratual EDP.
Tudo visto e analisado, o Conselho de Administração deliberou homologar a infor
mação e mandar informar a empresa CTT que foi aprovada a proposta apresentada
e passará a faturar autonomamente os serviços prestados assumindo todos os direi
tos e.obrigações emergentes do contrato.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---PROCESSO DE CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL EDP

-

COBRANÇAS

SMAS TOMAR: Informação n° 852/2015 do Serviço de Gestão Comercial acompa
nhada do oficio n° 53/15/SC-CA da EDP Soluções Comerciais a informar da cessão
da prestação de serviços referidos em assunto, celebrado entre os SMAS e a EDP
Energias de Portugal, S.A.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
---4° ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT REALIZADO DURAN
TE O ANO DE 2015 (DESPESA REFERENTE A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO
201 3):lnformação n° 855/2015 do Serviço de Contabilidade sobre o assunto referido
em epígrafe, na sequência da deliberação tomada pelo Conselho de Administração
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 ã faturação de água e saneamento
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das instalações conforme listagem anexa à informação, relativa aos meses de julho,
agosto e setembro de 2013.
Sobre o assunto foi prestado parecer.
Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informa
ção e parecer prestados e aprovar o 4° encontro de contas parcial com a CMT.
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 Co
ordenador Técnico exarei e subscrevo com os elementos do Conselho dè Adminis
tração.
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