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TOM AR
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 NOVE DE OUTUBRO DO ANO DOIS MIL E DE
ZOITO.

---Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano dois mil e dezoito, nesta cidade
de Tomar e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em sessão ex
traordinária 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 Mar
ques e a Coordenadora Técnica Maria Lucília de Jesus e Oliveira, que secretariou a
mesma. Aberta a reunião pelas dezassete horas passou o Conselho a deliberar da
forma seguinte:—

—

—-CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS DOMÉSTICOS DA
RUA DA FÁBRICA DA FIAÇÂOIPONTE DA VALA. CONSIGNAÇÃO: Informação n°
5135 do SPO/SEP sobre o assunto em epígrafe, acompanhada do Auto de Consig
nação dos Trabalhos elaborado em 29 de outubro de 2018.
Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou homo
logar a informação prestada e aprovar o Auto de Consignação apresentado.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
—-FORNECIMENTO CONTINUADO

—

PNEUS, MONTAGEM, ACESSÓRIOS E

SERVIÇOS COMPLEMENTARES: Informação n° 5156 do SAF/SA a propor o lan
çamento de procedimento por ajuste direto para o fornecimento continuado

—

pneus,

montagem, acessórios e serviços complementares.
Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou homo
logar a informação prestada, aprovar o convite, caderno de encargos e mapa de
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quantidades, bem como aprovar o procedimento por ajuste direto com convite à en
tidade A Vulcanizadora Dragão, Unipessoal Lda.
Mais deliberou o Conselho de Administração, de acordo com o n° 1 do artigo 290-A
do CCP, designar para Gestor do Contrato, Rodrigo Fernando Garcia Granja de
Carvalho Dias Lopes.
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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