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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 QUINZE DE
MAIO DO ANO DOIS MIL E DEZASSETE.
---Aos quinze dias do mês de maio do ano dois mil e dezassete, nesta cidade de
Tomar e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em sessão ordiná
ria 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 Coordenadora Técnica Maria Lucília 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 onze de maio do ano dois mil e dezassete
que as disponibilidades em cofre eram de novecentos e cinco euros e vinte e nove
cêntimos bem como se encontravam depositadas no MILLENNIUM bcp

—

€

42.039,38; MG- € 6.278,41; CGD- € 36.936,64; NB- € 9.344,80; BPN- € 5.289,72;
MG conta a prazo- € 150.000,00 e NB conta a prazo —€200.000,00, perfazendo um
total de quatrocentos e quarenta e nove mil e oitocentos e oitenta e oito euros e no
venta e cinco cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento.
---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2017.05.02 E 2017.05.15: Informação n°
2555 do SAF/SC acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetu
ados no período compreendido entre 2017.05.02 e 2017.05.15, no valor total de
146.444,77 €.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n° 2556 do SAF/SC acompa
nhada da relação de ordens de pagamento n° 9 a efetuar e respeitante a despesas
realizadas.
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O Conselho de Administração tomando conhecimento, deliberou autorizar os paga
mentos a fornecedores na mesma constante no valor de 24.428,03

€.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
MANUTENÇÃO DA CAIXA DE RECOLHA DE R.S.U. DA VIATURA VOLVO FM9
40-37-VT: Informação n° 2451 do SAF/SA a propor a adjudicação do serviço de ma
nutenção da caixa de recolha de RSU da viatura Volvo FM9 40-37-VT, conforme
proposta apresentada pela empresa Wisesoma, Environmental Solutions Lda.Tudo
visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou homologar a
informação prestada e, em conformidade, adjudicar a referida reparação à empresa
Wisesoma, Environmental Solutions Lda, pelo valor proposto de 17.492,49€ mais
IVA á taxa legal em vigor, ao abrigo do disposto no n° 2 do artigo 125° do CCP.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.
---CONSTRUÇÃO DE COLETORES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO
MÉSTICAS NA LOCALIDADE DE VILA NOVA
SUBSISTEMA (TO.04.04

—

-

PAIALVO, PERTENCENTE AO

CURVACEIRAS). ABERTURA DE PROCEDIMENTO

-

CONCURSO PÚBLICO: Informação n° 2450 do SPO/SO a propor início de proce
dimento para concurso público para as obras de construção de coletores de drena
gem de águas residuais domésticas na localidade de Vila Nova Paialvo, pertencen
-

te ao subsistema (T0.01 .04

—

Curvaceiras).

Tudo visto e analisado e concordando com o proposto, o Conselho de Administração
deliberou homologar a informação prestada, aprovar o programa de concurso, ca
derno de encargos e restante documentação anexa ao mesmo.
Mais deliberou o Conselho de Administração mandar promover o procedimento para
o concurso público para as obras de construção de coletores de drenagem de águas
residuais domésticas na localidade de Vila Nova
ma (TO.O1 .04

—

-

Paialvo, pertencente ao subsiste

Curvaceiras), conforme proposto e nomear o Júri nos termos do n° 1

do Art° 67° do anexo do D.L. n° 18/2008 de 29 de janeiro, constituído por: Marco
Paulo Estevão Franco, o qual presidirá; vogais efetivos

—

Artur Jorge de Jesus Mar

ques que substituirá o Presidente nas suas faltas ou impedimentos e Hugo Tiago
dos Santos Coelho; vogais suplentes

—

Anabela Marques dos Santos e Augusto

Francisco Lopes Azinheira.
2017.05.15
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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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