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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 SETE DE NOVEMBRO DO ANO DOIS MIL E
DEZASSETE.
---Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano dois mil e dezassete, nesta ci
dade de Tomar e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em ses
são extraordinária o Conselho de Administração com as presenças da Presidente
Anabela Gaspar de Freitas, Vogal Filipa Alexandra Ferreira Fernandes e Vogal Hél
der Duarte Henriques. 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 dezasseis horas e trinta minutos, foi
lida e aprovada a ata da reunião anterior, passando então o Conselho a deliberar da
forma seguinte:
---AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS: Informa
ção n° 6004 do SAF/SC acompanhada de documento de proposta de autorização
prévia para a assunção de compromissos plurianuais elaborados nos termos do Art°
12° do Decreto Lei 127/2012, que adapta a Lei n° 8/2012 ao subsetor local.
Tudo devidamente visto e analisado, o Conselho de Administração deliberou homo
logar a informação prestada e mandar remeter o documento à Câmara Municipal
para os devidos efeitos.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2018: Informação n° 6007 do
-

SAF/SC acompanhada do documento das Grandes Opções do Plano e Orçamento
para o ano de 2018, cujo total das receitas é equilibrado pelo total das despesas em
9.453.554,00 €.
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Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou aprovar
as Grandes Opções do Plano e Orçamento dos SMAS para o ano de 2018.
Mais deliberou mandar remeter os documentos aprovados à Câmara Municipal para
apreciação e devidos efeitos.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL E RESPETIVO ORÇAMENTO PARA O
ANO DE 2018: Informação n° 5864 do SAF/SGRH acompanhada do Mapa de Pes
soal e Mapa de Previsão de Custos com Pessoal para o ano de 2018, elaborado ao
abrigo do disposto nos Artigos 28° e 29° da Lei n° 35/2014, de 20 de junho

—

Lei Ge

ral do Trabalho em Funções Públicas e revisão de custos com pessoal para o mes
mo ano.
Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou homo
logar a informação prestada e aprovar o Mapa de Pessoal para 2018 apresentado,
bem como os custos propostos e associados ao mesmo.
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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