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TOMAR
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZA
DOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MU
NICIPAL DE TOMAR, REAL!ZADA EM VINTE E SETE
DE JULHO DO ANO DOIS MIL E QUINZE.

---Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano dois mil o quinze, nesta cidade de
Tomar e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em sessão ordiná
r~a o Conselho de Administração, sob a Presidência da Exc&entíssima Senhora Dra.
Anabeia Gaspar de Freitas encontrando-se presentes os Senhores Vogais Vereador
Hugo Rer,ato Ferreira Cristóvão e Vereador Rui Miguel dos Santos Serrano. Assisti
ram à reunião o Diretor Delegado Francisco Manuel Cesário Marques e a Coordena
dora Técnica Maria Lucilia de Jesus Oliveira, q~e secretariou a mesma. Aberta a
reun!ão pelas catorze horas e thnta minutos, foi lida e aprovada a ata da reunão an
terior. passando então o Conselho a deliberar da forma seguinte:
---BALANCETE DA TESOURARIA: O Conselho de Administração tomou coní~eci
mento peio balancete da tesouraria do dia vinte o quatro de julho do ano dois mil e
quinze que as rflsponibilidades em cofre eram de mil quinhentos e quinze. euros e
cinquenta e cinco cêntimos bem como se encontiavam depositadas no MILLENNI
UM bcp— € 186.885,53; MC- € 2.850,55; CCD- € 174.40483; BPN- € 23.227,36;
Novo Banco

—

€ 7.150,00 e Novo Banco, depó&to a prazo

—

200.000,00 €, perfa

zendo um total de quinhentos e noventa e quatro mil quinhentos e dezoito euros e
setenta e sete cêntimos.
O Conselho de Administração tdmou conhecimento.
---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2015.07.13 E 2015.07.27: Informação ri.0
1676/2015 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapc de relação de or
dens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2015.07.13 e
2015.07.27, no valor de total de 183.966,57€
O Conselho de Administração tomou- conhec~mentc.
---EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DO COLETOR A5.26.1
AO SUBSISTEMA EM BAIXA TO.O1.1j
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3: Informação no 1575 do DPO acompanhada do Auto de Medição no 3 relativo aos
trabalhos referidos em epigrafe.
Sobre o assunto prestou o Diretor Delegado parecer.
Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou homo
logar a informação e parecer prestados, aprovar o Auto de Medição apresentado e
autorizar o pagamento à firma Lusosicó

—

Construções, S.A. do Auto de Medição n°

3, no va’or de 39.640,22 € mais IVA a calcular nos termos da legislação em vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---VOLUMES FATURADOS

—

EPALIÁGUAS DO CENTRO:

Informação

n°

1548/2015 do SC acompanhada de mapa do consumo de água adquirido em junho
de 2015 às empresas Epal e Águas do Centro.
Tudo visto e analisado, o Conselho de Administração deliberou homologar a infor
mação prestada e remeter à Câmara MunicipaL
Esta deliberação fo~ aprovada øor unanimidade e tornada em minuta
---RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação n° 1577/2015 do SC acompanhada
das reconciliações bancárias referentes ao mês de junho.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
—AGREGAÇÃO NO NOVO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE LISBOA E VALE DO TEtO: Ofício da empresa
Águas de Lisboa e Vaie do Tejo a informar ter sido criado através do DL n° 94/2015
de 29 de maio, o S:sterna Multimunicipa de Abastecimento de Água e de Sanea
mento de Lisboa e Vale do Tejo, cuja entidade gestora é a Águas de Lisboa e Vale
do Téjo, S.A.
OConsclho de Administração tomou conhecimento
---PARECER SOBRE O TARIFÁRIO DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PA
RA 2015: Oficio 0-005626/2015 da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e
Resíduos com o parecer sobre o tarifário de abastecimento e saneamento para
2015.

.

O Conselho de Admiiistração tornou conhecimentb

--

---REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINtSTRAÇÃO: O Conselho de Administra
ção tendo em conta que se aproxima o penado de férias, deI~berou que após a reali
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zação da reunião de 27 de julho, conforme calendarização normal, as próximas reu
niões sejam no dia 14 de agosto, 31 de agosto (18h00) e 21 de setembro.
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 de Adminis
tração.
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