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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 QUA
TRO DE AGOSTO DO ANO DOIS MIL E DEZASSEIS.

---Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano dois mil e dezasseis, nesta cida
de de Tomar 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 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:
---BALANCETE DA TESOURARIA: O Conselho de Administração tomou conheci
mento pelo balancete da tesouraria do dia vinte e três de agosto do ano dois mil e
dezasseis que as disponibilidades em cofre eram de seiscentos e oitenta e cinco
euros e trinta e sete cêntimos bem como se encontravam depositadas no MILLEN
NIUM bcp

—

Novo Banco

€ 419.063,36; MC- € 3.540,67; CGD- € 36.563,27; BPN- € 27.599,42;
—

€ 9.344,80; MC a prazo- € 150.000,00 e Novo Banco a prazo

—

200.000,00 €, perfazendo um total de oitocentos e quarenta e seis mil cento e onze
euros e cinquenta e dois cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.
---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2016.07.25 E 2016.08.24: Informação n°
3517 do SAF/SC acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetu
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ados no período compreendido entre 2016.07.25 e 2016.08.24, no valor total de
154.899,71

€.

O Conselho de Administração tomou conhecimento
---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n° 3516 do

SAFJSC

acompa

nhada de relação de ordens de pagamento n° 15 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 39.250,01

€.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DIS
PONÍVEIS: Informação n° 3242 do SAF/SC sobre o assunto em epígrafe a dar conta
da não existência de pagamentos em atraso referente ao mês de julho e dos fundos
disponíveis dos Serviços reportados ao mês de agosto no valor de 747.605,67

€.

O Conselho de Administração tomou conhecimento
---TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (TGR): Informação n° 3223 do SAF/SC na
sequência do ofício n° 51/2016_ADM enviado pela empresa Resitejo à CMT relati
vamente ao serviço de gestão de resíduos que aquela entidade presta nestes
SMAS.
Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou não
fazer repercutir o valor da TGR na faturação aos clientes, assumindo os SMAS os
custos inerentes.
Mais deliberou o Conselho de Administração remeter à Câmara Municipal para os
devidos efeitos.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
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---PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL

-

2016: Informação n°

3467 do SAF/SGRH acompanhada de proposta de alteração ao mapa de pessoal
para 2016.
Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou homo
logar a informação e proposta apresentadas e remeter à Câmara Municipal para os
devidos efeitos.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administra
ção tendo em conta o periodo de férias, não pôde realizar as reuniões de
08.08.2016 e 22.08.2016, nos termos da calendarização normal definida por delibe
ração de 25.01 .2016.
Assim, o Conselho de Administração deliberou reunir na presente data (24.08.2016)
e retomar a calendarização normal a partir da próxima reunião no dia 5 de setembro
de 2016.
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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