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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 FE
VEREIRO DO ANO DOIS MIL E DEZOITO.
---Aos seis dias do mês de fevereiro 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 dez 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 cinco de fevereiro do ano dois mil e dezoi
to que as disponibilidades em cofre eram de sete mil e novecentos e dezoito euros e
quarenta e quatro cêntimos, bem como se encontravam depositadas no MILLENNI
UM bcp € 306.941,21; MG -€6.312,99; CGD -€58.981,29; NB -€9.930,96; BPN
-

-

€7.457,81, perfazendo um total de trezentos e oitenta e nove mil seiscentos e vinte
e quatro euros e vinte e seis cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2018.01.29 E 2018.02.06: Informação n°
582 do SAF/SC acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetua
dos no período compreendido entre 2018.01.29 e 2018.02.06, no valor total de
31.655,09€.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
---ERSAR

-

PARECER SOBRE O TARIFÁRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,

SANEAMENTO E RESÍDUOS URBANOS PARA 2018: Informação n° 530 do
2018.02.06
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SAF/SC sobre o parecer de aprovação do tarifário de 2018 por parte da ERSAR e
das recomendações no mesmo formuladas pela referida Autoridade Reguladora.
Tomando conhecimento, o Conselho de Administração deliberou mandar remeter à
Câmara Municipal a informação apresentada e parecer da ERSAR, relativamente ao
tarifário de abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos para o ano de
2018.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
---RENOVAÇÃO DA ZONA DE ABASTECIMENTO ZA.O2IZA.03 CENTRO. SUBS
TITUIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CONDUTAS

-

ALVITO: Informação n° 167 do

STO!SPPOU a propor a realização de estudo conducente à empreitada de renova
ção de parte das condutas de abastecimento de água na rua de São José, na locali
dade de Alvito, na zona onde se encontra a decorrer a empreitada de construção de
coletores de saneamento de águas residuais e a anteceder os trabalhos de pavi
mentação previstos no âmbito da mesma empreitada.
Mais propõe que, por estes SMAS, sejam feitos os trabalhos de renovações com
plementares da rede de abastecimento de água nos arruamentos adjacentes à rua
de São José e coincidentes com a área correspondente à referida empreitada da
rede de saneamento de águas residuais.
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
---SUBSTITUIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CONDUTAS ADUTORAS E ELEVATÓRIA
DE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE LINHACEIRA: Informa
ção no 441 do STO/SFO a propor a realização da obra por meios próprios dos
SMAS, para os trabalhos de substituição e renovação de condutas adutoras e eleva
tória de abastecimento de água na localidade de Linhaceira.
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Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou homo
logar a informação prestada e mandar promover em conformidade com o proposto,
de modo faseado e de acordo com as disponibilidades dos SMAS para o efeito.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
~ ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2018: Informação n° 587 do SAFISC
acompanhada dos documentos relativos à V alteração orçamental para 2018.
Analisado o assunto, o Conselho de Administração deliberou aprovar a

1a

alteração

ao orçamento para o ano de 23018, no montante global de 58.000,00 € 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
---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---
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