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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 SETE DE
MARÇO DO ANO DOIS MIL E DEZASSEIS.
---Aos sete dias do mês de março do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de To
mar e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em sessão ordinária
o Conselho de Administração, com as presenças da Presidente Anabela Gaspar de
Freitas, Vogal Hugo Renato Ferreira Cristóvão e Vogal Bruno Vítor Domingos Graça.
Assistiram à reunião o Diretor Delegado Francisco Manuel Cesário Marques e a Co
ordenadora Técnica Maria Lucília de Jesus e Oliveira, que secretariou a mesma.
Aberta a reunião pelas catorze horas e trinta minutos 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 quatro de março do ano dois mil e dezas
seis que as disponibilidades em cofre eram de novecentos e sessenta e dois euros e
cinquenta e um cêntimos bem como se encontravam depositadas no MILLENNIUM
bcp

—

€ 662.128,35; MG- € 3.440,67; CGD- € 88.151,15; BPN- € 24.911,27; Novo

Banco

—

€ 8.391,68 e Novo Banco a prazo

—

200.000,00 €, perfazendo um total de

novecentos e oitenta e sete mil vinte e três euros e doze cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.
---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2016.02.22 E 2016.03.07: Informação n°
952 do SAF/SC acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetua
dos no período compreendido entre 2016.02.22 e 2016.03.07, no valor total de
294.081,89

€.

O Conselho de Administração tomou conhecimento
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação no 951 do SAF/SC acompa
nhada de relação de ordens de pagamento n° 4 a efetuar e respeítante a despesas
realizadas.
O Conselho de Administração tomando conhecimento, deliberou autorizar os paga
mentos a fornecedores na mesma constante no valor de 23.621,70

€.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---VOLUMES FATURADOS: Informação n° 758 do SAF/SC acompanhada de mapa
de consumo de água adquirido em janeiro de 2016 à empresa Águas de Lisboa e
Vale do Tejo, S.A.
Tudo visto e analisado, o Conselho de Administração deliberou homologar a infor
mação prestada e remeter à Câmara Municipal.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
~ia ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2016: Informação n° 909 do SAF/SC
acompanhada dos documentos relativos à V alteração ao orçamento para 2016.
Analisado o assunto, o Conselho de Administração deliberou aprovar a ? alteração
ao orçamento para o ano de 2016 no montante global de 52.750,00€, e que teve por
base a ocorrência de custos insuficientemente dotados, tendo como contrapartida as
verbas disponíveis em contas cuja dotação não se prevê que venha a ser totalmente
utilizada.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---REVISÃOIAMPLIAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS EM PALHAVÃ
DE CIMA

—

AJUSTE DIRETO: Informação n° 947 do Diretor Delegado sobre o as

sunto em epígrafe, a propor a adjudicação da aquisição de serviços de revi
são/ampliação de projetos de infraestruturas em Palhavã de Cima, conforme propos
ta apresentada pela empresa Sulplano

—

Sigmarq, Lda.

Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou homo
logar a informação prestada e, em conformidade, mandar proceder ao ajuste direto
para o serviço referido à empresa Sulplano
2016.03.07
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Sigmarq, Lda, pelo valor proposto de
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14.490,00€ mais IVA à taxa legal em vigor, ao abrigo do disposto no n° 2 do Art°
128° do Anexo (CCP) ao DL n° 18/2008 de 29 de janeiro.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
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