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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSE
LHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICI
PALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂ
MARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM VIN
TE E CINCO DE MAIO DO ANO DOIS MIL E DEZAS
SEIS.
---Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade
de Tomar e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em sessão ex
traordinária o Conselho de Administração, com as presenças da Presidente Anabela
Gaspar de Freitas, Vogal Hugo Renato Ferreira Cristóvão e Vogal Bruno Vítor Do
mingos Graça. Assistiram à reunião o Diretor Delegado Francisco Manuel Cesário
Marques e a Coordenadora Técnica Maria Lucília de Jesus e Oliveira, que secretari
ou 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:
3~ ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2016: Informação n° 2212 do SAF/SC
acompanhada dos documentos relativos à V alteração orçamental para 2016.
Analisado o assunto, o Conselho de Administração deliberou aprovar a V alteração
ao orçamento para o ano de 2016 no montante global de 253.335,00 €, e que teve
por base a ocorrência de custos insuficientemente dotados, tendo como contraparti
da as verbas disponiveis em contas cuja dotação não se prevê que venha a ser to
talmente utilizada.
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
42
201 6.05.25

~OMjÂDO

(.
,>Ç

~

~

~.

~

1

~

t.orArn~1;~of

smas
TOMAR

1 O !\1 A II.

CD
~-&~:t*
j~uA

20 16.05 .25

90 As

OSeLO~

As

p~hco

2013

20)4

