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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZA
DOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MU
NICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM DEZANOVE
DE OUTUBRO DO ANO DOIS MIL E QUINZE.
---Aos dezanove dias do mês de outubro do ano dois mil e quinze, nesta cidade de
Tomar e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em sessão ordiná
ria o Conselho de Administração, sob a Presidência do Senhor Vogal Vereador Rui
Miguel dos Santos Serrano encontrando-se presente o Senhor Vogal Vereador Hugo
Renato Ferreira Cristóvão. Assistiram à reunião o Diretor Delegado Francisco Manu
el Cesário Marques e a Coordenadora Técnica Maria Ludilia 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 dezasseis de outubro do ano dois mil e
quinze que as disponibilidades em cofre eram de mil duzentos e cinquenta e dois
euros e trinta e sete cêntimos bem como se encontravam depositadas no MILLEN
NIUM bcp

—

Novo Banco

€ 498.664,46; MG- € 3.450,55; CGD- € 106.247,15; BPN- € 23.424,54;
—

€ 7.125,00 e Novo Banco, depósito a prazo

—

200.000,00 €, perfa

zendo um total de setecentos e dezassete mil e cento e sessenta e nove euros e
quarenta e nove cêntimos.

o Conselho de Administração tomou conhecimento.
---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2015.10.05 E 2015.10.19: Informação n.°
2642 da SAFISC, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efe
tuados no período compreendido entre 2015.10.05 e 2015.10.19. no valor de teta! de
104.833,73€.
O Conselho de Administração

tornou

conhecimento.

---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n° 2633 da SAF/SC, acompa
nhada da relação de ordens de pagamento n° 17 a efetuar e respeitante a despesas
realizadas.
2015.10.19
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O Conselho de Administração tomando conhecimento, deliberou autorizar os paga
mentos a fornecedores na mesma constante no valor de 24.915,25€.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DIS
PONÍVEIS: Informação n° 2475 do SAF/SC sobre o assunto em epigrafe a dar conta
dos pagamentos em atraso e fundos disponíveis dos Serviços reportados ao mês de
outubro.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
---PARTICIPAÇÃO

DE

INFRAÇÃO DISCIPLINAR:

!nformação

n° 2224 da

SAF/SGRH acompanhada da informação externa n° 81 datada de 04.09.2015 do
trabalhador António Antunes Ferreira Domingos em que participa do trabalhador An
tónio Manuel Nunes Duarte, por ofensa pessoal.
Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração homologando a
informação, deliberou instaurar procedimento disciplinar ao referido trabalhador.
Mais deliberou o Conselho de Administração nomear instrutora do processo a Se
nhora Advogada Síndica.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE
REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DE SANTA MARTA

-

MARMELEIRO

-

UNIÃO DE

FREGUESIAS DE MADALENA E BESELGA, NA SEQUÊNC!A DA CONSTRUÇÃO
DE COLETOR DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS

-

SUBSIS

TEMA TO.O1.11 MARMELEIRO: Informação n° 2626 do Diretor Delegado apresen
tando o Projeto da Decisão de adjudicação elaborado na sequência do procedimen
to referido em epígrafe.
Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou homo
logar a informação e, em conformidade, adjudicar a aquisiçao de serv!ços de repa
v~mentaição betuminosa da rua de Santa Marta, em Marmeleiro, à firma LUSOSICÓ
—

Construções, S.A., pelo valor proposto de 9.979,75€ a que acresce o !VA à taxa

legal em vigor, ao abrigo do dispdsto no n° 1 do Artigo 125° do CCP (Anexo do DL ri0
18/2008 de 29 de janeiro).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
2015.10.19
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---E não havendo mais assunto algum a tratar, o Senhor Vereador declarou a sessão
como encerrada, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que eu, Coordena
dor Técnico exarei e subscrevo com os elementos do Conselho de Administração.--
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