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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 TRINTA DE
AGOSTO DO ANO DOIS MIL E DEZASSETE.
---Aos trinta dias do mês de agosto 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 e Vogal Bruno Vítor Domingos Graça. Assistiram à reunião o Diretor De
legado Francisco Manuel Cesário Marques e a Coordenadora Técnica Maria Lucília
de Jesus e Oliveira, que secretariou a mesma. Aberta a reunião pelas dezasseis ho
ras 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 vinte e nove de agosto do ano dois mil e
dezassete que as disponibilidades em cofre eram de mil e nove euros e noventa e
seis cêntimos, bem como se encontravam depositadas no MILLENNIUM bcp

—

€

185.149,97; MG- €6.186,16; CGD- € 33.661,71; NB- €9.996,60; BPN- €6.081,84;
MG conta a prazo- € 150.000,00, perfazendo um total de trezentos e noventa e um
mil setenta e seis euros e vinte e oito cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2017.08.21 E 2017.08.30: Informação n°
4389 do SAF/SC acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetu
ados no período compreendido entre 2017.08.21 e 2017.08.30, no valor total de
211.082,45€.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação no 4391 do SAF/SC acompa
nhada da relação de ordens de pagamento n° 17 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 4.722,48

€.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---EMPREITADA “CONSERVAÇÃO, REABILITAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO DO
RESERVATÓRIO DE SANTA CITA”

—

RECEÇÃO PROVISÓRIA DOS TRABA

LHOS: Informação n° 4337 da DPE/SPO/SFO acompanhada do auto de vistoria pa
ra efeitos de receção provisória da referida empreitada.
Tudo visto e analisado, o Conselho de Administração deliberou homologar a infor
mação prestada, aprovar o auto de vistoria apresentado e, em consequência, dar a
obra como recebida provisoriamente.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---LIMPEZA DO RECINTO DO MERCADO MUNICIPAL: Informação n° 4344 da
DPE/SRSLU/SU sobre a limpeza do recinto do mercado municipal às sextas-feiras.
Tudo visto e analisado, o Conselho de Administração deliberou que, a limpeza da
zona exterior do mercado municipal às sextas-feiras, por se tratar de limpeza urba
na, é assegurada pelos SMAS (cabendo a limpeza do interior do mercado municipal
à Câmara Municipal/Serviços do Mercado).
Para o efeito e no sentido de otimizar a metodologia do trabalho da limpeza urbana
do espaço exterior do mercado, mais deliberou o Conselho de Administração que se
afete duas equipas (com dois cantoneiros cada) munidas cada uma de um carrinho
de varredura manual, iniciando os respetivos trabalhos a partir das 14,OOh e entran
do o equipamento da varredura mecânica e respetiva equipa a partir das 14,30h.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---QUALIDADE DA ÁGUA DA CAPTAÇÃO DA MENDACHA

-

ENTUPIMENTO DE

CONDUTAS: Na sequência do e-mail recebido da EPAL sobre o assunto em epígra
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fe, o Conselho de Administração tomando conhecimento, deliberou solicitar à
EPAL/AVT o célere envio do projeto e o desencadear de todos os procedimentos
conducentes à execução do mesmo.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DE BERMAS E VALETAS NA E.M. 531, EM
VALDONAS

—

MUDANÇA DE BOCA DE INCÊNDIO: Na sequência do e-mail rece

bido da Câmara Municipal sobre o assunto em epígrafe, o Conselho de Administra
ção deliberou mandar executar a mudança de localização da referida boca de incên
dio, sendo a substituição da rede de distribuição de água naquele arruamento inte
grada oportunamente em projeto global para aquela zona.
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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