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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 VINTE E OITO
DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E QUINZE.
---Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano dois mil e quinze, nesta cidade
de Tomar e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em sessão or
dinária o Conselho de Administração, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora
Dra. Anabela Gaspar de Freitas encontrando-se presente o Senhor Vogal Vereador
Hugo Renato Ferreira Cristóvão. Assistiram à reunião o Diretor Delegado Francisco
Manuel Cesário Marques e a Coordenadora Técnica Maria Lucília de Jesus e Olivei
ra, que secretariou a mesma. Aberta a reunião pelas dez horas, 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 vinte e três de dezembro do ano dois mil
e quinze que as disponibilidades em cofre eram de mil seiscentos e quarenta e oito
euros e quatro cêntimos bem como se encontravam depositadas no MILLENNIUM
bcp

—

Banco

€ 526.879,65; MG- € 3.450,55; CGD- € 83.198,65; BPN- € 23.506,37; Novo
—

€ 7.125,00 e Novo Banco, depósito a prazo —200.000,00€, perfazendo um

total de oitocentos e setenta e seis mil duzentos e quarenta e quatro euros e quaren
ta e cinco cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.
---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2015.12.14 E 2015.12.28: Informação n.°
3625 da SAF/SC, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efe
tuados no período compreendido entre 2015.12.14 e 2015.12.28, no valor de total de
287.653,94

€.

O Conselho de Administração tomou conhecimento.
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n° 3626 da SAF/SC, acompa
nhada da relação de ordens de pagamento n° 22 a efetuar e respeitante a despesas
realizadas.
O Conselho de Administração tomando conhecimento, deliberou autorizar os paga
mentos a fornecedores na mesma constante no valor de 2.645,71

€.

Esta deliberação foí aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS: Informação n° 3547 da SAF/SC a propor a
atualização da TRH a cobrar por estes SMAS em 2016 e que é de: TRH água
00260/m3 e TRH esgotos 0,01 34/m3.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
---PEDIDO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO:

Informação no 3595 da

SAF/SGRH acompanhada de requerimento da trabalhadora Mónica Rute Pires de
Moura em que solicita que lhe seja concedida uma licença sem remuneração, pelo
prazo de 10 meses, com início a 1 de março de 2016, por motivos pessoais.
Analisado o assunto, o Conselho de Administração deliberou homologar a informa
ção apresentada e autorizar o solicitado.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---8° ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT REALIZADO DURAN
TE O ANO DE 2015: Informação no 3610 da SAF/SC 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 à faturação de água e saneamento
das instalações, reparação de viaturas e gasóleo, conforme listagem anexa à infor
mação.
Sobre o assunto foi prestado parecer.
Tudo visto e analisado, o Conselho de Administração deliberou homologar a infor
mação e parecer prestados e aprovar o 8° encontro de contas parcial com a CMT.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
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---AJUSTE DIRETO

—

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFE

ÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO CONCELHO DE TOMAR”. CONCLU
SÃO DOS TRABALHOS: Informação no 3628 do SPO/SFO relativa aos trabalhos
referidos em epígrafe.
Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou homo
logar a informação e autorizar o pagamento à empresa Ecofirma

—

Gestão do Ambi

ente, Lda, no valor de 5 430,60 €, mais IVA a calcular nos termos da legislação em
vigor.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
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