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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 SEIS DE NO
VEMBRO DO ANO DOIS MIL E DEZASSETE.
---Aos seis dias do mês de novembro 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 Filipa Alexandra Ferreira Fernandes e Vogal Hélder Duarte Henri
ques. Assistiram á reunião o Diretor Delegado Francisco Manuel Cesário Marques e
a Coordenadora Técnica Maria Lucília de Jesus e Oliveira, que secretariou a mes
ma. 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 três de novembro do ano dois mil e de
zassete que as disponibilidades em cofre eram de oitocentos e noventa e cinco eu
ros e quarenta cêntimos, bem como se encontravam depositadas no MILLENNIUM
bcp

—

€ 55.551,63; MG- € 5.639,99; CGD- € 55.536,22; NB- € 9.946,28; BPN- €

6.996,66; MG conta a prazo- € 150.000,00, perfazendo um total de duzentos e oiten
ta e três mil seiscentos e setenta euros e setenta e oito cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2017.10.30 E 2017.11.06: Informação n°
5649 do SAF/SC acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetu
ados no período compreendido entre 2017.10.30 e 2017.11.06, no valor total de
24.538,39

€.

O Conselho de Administração tomou conhecimento
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n° 5648 do SAF/SC acompa
nhada da relação de ordens de pagamento no 21 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 3.685,70

€.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: Informação n° 5550 do
SAF/Sl sobre o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados que entrará em vi
gor a 25 de maio de 2018 e da necessidade de alterar um conjunto de procedimen
tos internos a fim de garantir o cumprimento deste, assim como a nomeação do En
carregado de Proteção de Dados (EPD).
Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou homo
logar a informação apresentada e mandar nomear para EPD a trabalhadora Mafalda
Sofia da Costa Fernandes.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
~ ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2017: Informação n° 5643 do SAF/SC
acompanhada dos documentos relativos ~

8a

alteração orçamental para 2017.

Analisado o assunto, o Conselho de Administração deliberou aprovar a

8a

alteração

ao orçamento para o ano de 2017, no montante global de 568.800,00 € e que teve
por base a ocorrência de custos insuficientemente dotados, tendo como contraparti
da as verbas disponíveis em contas cuja dotação não se prevê que venha a ser to
talmente utilizada.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---BALANÇO

À

TESOURARIA: Informação n° 5644 do

SAFISC

acompanhada do

termo de balanço efetuado à tesouraria em 30 de outubro de 2017, para cumprimen
to da alínea c) do ponto 2.9.10.1.9. do POCAL, que refere o dever de se efetuar a
contagem física ao numerário e documentos, sob a responsabilidade do tesoureiro,
no final do mandato do Órgão Executivo.
2017.11.06

135

•

,üo tE G~~:~.rE

2013

d4M.E~SA~
SEIO SE OJ*IO<E

2014

smas
O M A 8.

TOM AR

O Conselho de Administração tomou conhecimento.
---BALANÇO

À

TESOURARIA: Informação n° 5651 do SAF/SC acompanhada do

termo de balanço efetuado à tesouraria em 30 de outubro de 2017, para cumprimen
to da alínea c) do ponto 2.9.10.1.9. do POCAL, que refere o dever de se efetuar a
contagem física ao numerário e documentos, sob a responsabilidade do tesoureiro,
no início do mandato do Órgão Executivo.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
---CONTADOR EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

-

INSTALAÇÃO

953848, LARGO D. DINIS PAV. E J.l. SANTA CITA: Informação n° 1997 do
SAF/SGC sobre a existência de um contador de água na Associação Cultural e Re
creativa de Santa Cita, com vários fins distintos, nomeadamente, o pavilhão, o bar
do pavilhão e o centro de saúde, e cuja titularidade pertence à Câmara Municipal.
Analisado o assunto, o Conselho de Administração deliberou mandar remeter à Câ
mara Municipal.
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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