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TOMAR
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZA
DOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MU
NICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM NOVE DE JA
NEIRO DO ANO DOIS MIL E DEZOITO.

---Aos nove dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito, nesta cidade 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 Filipa Alexandra Ferreira Fernandes e Vogal Hélder Duarte Henriques.
Assistiram á reunião o Diretor Delegado Francisco Manuel Cesário Marques e a Co
ordenadora 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 oito de janeiro do ano dois mil e dezoito
que as disponibilidades em cofre eram de dois mil cento e três euros e setenta e oito
cêntimos, bem como se encontravam depositadas no MILLENNIUM bcp

-

€

125.119,40; MG € 6312,99; CGD € 22.966,14; NB € 9.930,96; BPN €7.394,97,
-

-

-

-

perfazendo um total de cento e setenta e um mil setecentos e vinte e quatro euros e
quarenta e seis cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
---PAGAMENTOS DE CARÁTER PERMANENTE: O Conselho de Administração
autorizou os seguintes pagamentos de caráter permanente: salários; subsídios de
refeição; subsídios de Férias e Natal; horas extraordinárias; ajudas de custo; despe
sas de representação; abonos para falhas; reembolso de comparticipações de des
pesas médicas; renda de casa; despesas bancárias e de cobranças; despesas de
alimentação; seguros; despesas de estacionamento e portagens; comunicações;
abonos de família, complementares e de reforma; aquisição de combustíveis; aquisi
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ção de água e energia elétrica; recolha e tratamento de efluentes; recolha e trata
mento de resíduos sólidos; descontos da entidade patronal; operações de tesoura
ria; honorários; publicações; artigos de higiene e limpeza e despesas de fundo de
maneio.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO PARA O ANO DE 2018: O Conselho
de Administração autorizou o pagamento de oitocentos euros à Coordenadora Téc
nica Isabel Maria Bárbara dos Santos Henriques, destinado a fundo de maneio.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---INVENTÁRIO FÍSICO AOS ARMAZÉNS: PRINCIPAL (FAI), FIM DE SEMANA,
SERRA E SESMARIAS: Informação n° li da SAF/SA acompanhada das listagens
de matérias resultantes do inventário físico realizado aos armazéns dos SMAS em
30.12.201 8, tudo acompanhado do respetivo processo.
O Conselho de Administração tomou conhecimento

—

—

---PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO (PROCESSOS DE CON
TRAORDENAÇÃO E DE INJUNÇÃO): Sobre o assunto, foi presente a minuta do
contrato de prestação de serviço de apoio jurídico (processos de contraordenaçâo e
de injunção) à entidade Sílvia Catarina Henriques de Sousa, pelo valor de 18.000,00

€, pelo prazo de três anos, elaborada pelo Oficial Público da Câmara Municipal.
O Conselho de Administração deliberou aprovar a mesma e mandar proceder em
conformidade.
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
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