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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
JANEIRO DO ANO DOIS MIL E DEZOITO.
---Aos quinze dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito, nesta cidade de To
mar e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em sessão ordinária
o Conselho de Administração com as presenças da Vogal Filipa Alexandra Ferreira
Fernandes e Vogal Hélder Duarte Henriques. Assistiram à reunião o Diretor Delega
do 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 Con
selho a deliberar da forma seguinte:
---BALANCETE DA TESOURARIA: O Conselho de Administração tomou conheci
mento pelo balancete da tesouraria do dia doze de janeiro do ano dois mil e dezoito
que as disponibilidades em cofre eram de três mil quinhentos e cinquenta e dois eu
ros e cinquenta e seis cêntimos, bem como se encontravam depositadas no MIL
LENNIUM bcp € 129.912,14; MG -€6.312,99; CGD -€30.265,68; NB -€9.930,96;
-

BPN € 7.394,97, perfazendo um total de cento e oitenta e três mil oitocentos e de
-

zasseis euros e setenta e quatro cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2017.12.28 E 2018.01.15: Informação n°
86 do SAF/SC acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetua
dos no período compreendido entre 2017.12.28 e 2018.01.15, no valor total de
421.908,71

€.

O Conselho de Administração tomou conhecimento
---SUBSTITUIÇÃO DA CONDUTA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

—

RUA

DA AMOREIRA, ALVITO: Informação n° 5674 do SPO/SO a propor a substituição
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da conduta da rede de distribuição de água na rua da Amoreira, localidade de Alvito
na União de Freguesias de Tomar, com a estimativa de custo no valor de 2.761,11 €
com IVA incluído à taxa legal em vigor.
Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou homo
logar a informação prestada e mandar promover em conformidade com o proposto.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---E não havendo mais assunto algum a tratar, o Senhor Vogal declarou a sessão
como encerrada, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que eu, Coordena
dor Técnico exarei e subscrevo com os elementos do Conselho de Administração---

L~c~t~ck

2018 .0 1.15

$~

NOMEADO

2013 tzttt..._..
4..i4

E E5*O

2014
~

;s.q

&ta&Ac~

