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Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezassete nesta cidade de Alcobaça, sala de
reuniões do edifício onde funcionam os Serviços Municipalizados, reuniu, ordinariamente o Conselho
de Administração dos Serviços Municipalizados de Alcobaça, nomeado por deliberação do órgão
executivo do município, tomada em reunião extraordinária, realizada no dia seis de Novembro,
composto pelos senhores Paulo Jorge Marques lnácio - Presidente do Conselho de Administração, e
os Administradores Herminio José da Cruz Augusto Rodrigues e lnês Maria Lopes Silva-----
Encontrando-se presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, o Senhor
Presidente, pelas dez horas e trinta minutos, declarou aberta a reunião.
A reunião foi secretariada pelo Diretor Delegado José Manuel Braga Rilhó e nela estiveram
presentes, lnês BagagemVaz, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e Paula Maria Marques
Evangelista Emídio, Coordenadora Técnica, com a seguinte ordem de trabalhos

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR

APROVACÃO DA ATA REALIZADA EM 28 DE JU o DE 2017

Foi presente à reunião a ata em título, já aprovada em minuta, que após ter sido lida, foi pelo
Presidente do Conselho de Administração e pelos Administradores assinada sem ressalvas. -----------

TESOURARIA

RESUMO DIAR OURARIA DE 1O DE JULHO DÉ20'17

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria de 10 de julho de dois mil e dezassete, que apresenta os
seguintes valores:
Operações Orçamentais - cento e setenta e sis mil, cento e quinze euros e oitenta e oito cêntimos--
Operações não Orçamentais - duzentos e vinte e nove mil, novecentos e quarenta e cinco euros e
oitenta e oito cêntimos.

RECURSOS HUMANOS

FRANCISCO JOSE CARREIRA DA SILVA - PEDIDO DE MANUTENCÃO DE

Francisco José Carreira da Silva, assistente técnico nos Serviços Municipalizados de Alcobaça,
usufruía do horário compreendido entre as oito horas e trinta minutos às treze horas, período da
manhã e das catorze horas às dezasseis horas e trinta minutos, período da tarde, ao abrigo do artigo
dezanove, conjugado com o disposto do artigo vinte e dois do Decreto Lei número duzentos e
cinquenta e nove, barra noventa e oito de dezoito de agosto.
Foi presente à reunião um requerimento a solicitar a manutenção desse horário.
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DELIBERAÇÃO: Analisado o documento o Conselho de Administração indeferiu por unanimidade o
pedido do trabalhador, em virtude de já não reunir os fundamentos para a manutenção desse horário
nos termos da alínea a), conjugado com a alínea f), numero três, do artigo cento e catorze da Lei
número trinta e cinco, barra dois mil e catorze, de vinte de junho.

FERNANDO JORGE DOS REIS CARDOSO - O PARA FALHAS

Foi presente à reunião a informação número nove, barra DD, barra dois mil e dezassete a propor que
Fernando Jorge Reis Cardoso receba suplemento <<abono para falhas» durante o tempo em que
estiver a desempenhar funções que envolva manuseamento de dinheiro na Secretaria dos Serviços
Municipalizados de Alcobaça.

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração de acordo com a informação apresentada, deliberou
por unanimidade aprovar a proposta

TERRENOS

ESTAÇÃO ELEVATÓRA pE PAREpES pE VITÓRA - RENEGOCTAÇÃO pO TERRENO --------------

Na sequência da deliberação de dezanove de agosto de dois mil e dezasseis, foi presente à reunião a
informação número oito, barra DD, barra dois mil e dezassete que conclui na aquisição da totalidade
do terreno rústico, localizado em Cabeço da Baleia, União de Freguesias de Pataias e Martingança,
com a área total de oito mil novecentos e cinquenta e sete metros quadrados, conforme levantamento
topográfico, inscrito no artigo matricial número oito mil quatrocentos e sessenta no serviço de
Finanças de Alcobaça e descrito em vinte e quatro de julho de dois mil e oito, na Conservatória do
Registo Predial de Alcobaça com o número sete mil cento e quarenta, com as confrontações Pinhal -
Norte, caminho; sul, Joaquim Maria Raimundo; Nascente, Agostinho Pedro das Neves; Poente,
Silvério da Silva Bagagem, propriedade de Maria Adelaide Bagagem Augusto Mendes Leonardo,
moradora em rua Outeiros do Vale, número dezasseis, Vale Coto, Caldas da Rainha, pelo valor
proposto de vinte e dois mil e quinhentos euros.-
Pelo Diretor Delegado, foi ainda proposto, o período de seis meses paa a proprietária mandar cortar
os pinheiros existentes no terreno

DELIBERAÇÃO: epós ter procedido à apreciação e discussão da proposta, o Conselho de
Administração deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação de dezanove de agosto de dois mil
e dezasseis, aprovar os documentos em causa e remetê-los à Câmara Municipal para sobre eles se
pronunciar e posterior aprovação

CONTRATACÃO PÚET
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Para a prestação de serviços em título, foi presente à reunião a proposta de procedimento, a qual
submete à aprovação do Conselho de Administraçào a escolha do tipo de procedimento, a empresa a
convidar, o valor base contratual, e as peças do procedimento.

DELIBERAÇÃO: Analisada a proposta o Conselho de Administração deliberou por unanimidade,
aprovar todos os documentos apresentados e abrir concurso na modalidade de ajuste direto ao
abrigo do regime geral, nos termos da alínea a), do número um, do artigo vigésimo, do Código dos
Contratos Públicos.

CONCELHO . PROPOSTA DE PROCEDIMENTO

Para a prestação de serviços em título, foi presente à reunião, a proposta de procedimento a qual
submete à aprovação do Conselho de Administração a escolha do tipo de procedimento, o valor base
contratual, a escolha da entidade a convidar, o critério de adjudicação e as peças do procedimento. --
Foi também presente, nos termos do número três, do artigo quarenta e nove da Lei do Orçamento do
Estado dois mil e dezassete, o pedido de autorizaçãopara a dispensa do cumprimento dos números
um e dois, do mesmo artigo e Lei, consubstanciado pelo número um do artigo quadragésimo quarto,
do Decreto-Lei número vinte e cinco, barra dois mil e dezassete de três de março

DELIBERAÇÃO: Analisada a proposta o Conselho de Administração deliberou por unanimidade,
aprovar todos os documentos apresentados e abrir concurso na modalidade de ajuste direto ao
abrigo do regime geral, nos termos da alínea a), do número um, do artigo vigésimo, do Código dos
Contratos Públicos

PROCESSO 42117lAD - DIVERSAS REPARAÇÔES DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS -
PROPOSTA DE PROCEDIMENTO

Para a prestação de serviços em título, foi presente à reunião, a proposta de procedimento a qual
submete à aprovação do Conselho de Administração a escolha do tipo de procedimento, o valor base
contratual, a escolha da entidade a convidar, o critério de adjudicação e as peças do procedimento. --
Foi também presente, a informação quarenta e dois OE, barra SCAA, barra dois mil e dezassete para
cumprimento da Lei doze barra dois mil e dezasseis de vinte e oito de dezembro (LOE 2017) . ---------

DELIBERAÇÃO: Analisada a proposta o Conselho de Administração deliberou por unanimidade,
aprovar todos os documentos apresentados e abrir concurso na modalidade de ajuste direto ao
abrigo do regime geral, nos termos da alínea a), do número um, do artigo vigésimo, do Código dos
Contratos Públicos.
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PROCESSO 43/17lAD - UPGRADE AO SISTEMA DE TELEGESTÃO DOS SERVICOS
MUNICIPALIZADOS DE ALCOBACA - PRO DE PROCEDIMENTO

Para o fornecimento em título, foi presente à reunião a proposta de procedimento, a qual submete à
aprovação do Conselho de Administração a escolha do tipo de procedimento, a empresa a convidar,
o valor base contratual, e as peças do procedimento.

DELIBERAÇÃO: Analisada a proposta o Conselho de Administração deliberou por unanimidade,
aprovar todos os documentos apresentados e abrir concurso na modalidade de ajuste direto ao
abrigo do regime geral, nos termos da alínea a), do número um, do artigo vigésimo, do Código dos
Contratos Públicos.

PROPOSTA DE PROCEDIMENTO

Para a empreitada em título, foi presente à reunião a proposta de procedimento, a qual submete à
aprovação do Conselho de Administração a escolha do tipo de procedimento, a empresa a convidar,
o valor base contratual, e as peças do procedimento (caderno de encargos, convite, Plano de
Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.

DELIBERAÇÃO: Analisada a proposta o Conselho de Administração deliberou por unanimidade,
aprovar todos os documentos apresentados e abrir concurso na modalidade de ajuste direto ao
abrigo do regime geral, nos termos da alínea a), do número um, do artigo décimo nono, do Código
dos Contratos Públicos

APROVAçÃO DE ACTA EM MINUTA

DELIBERAçÃO: O Conselho de Administração detiberou por unanimidade, aprovar a presente acta
em minuta.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, pelas onze horas e cinquenta minutos, pelo Senhor Presidente foi
declarada encerrada a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente acta, que eu,
subscrevi e asstno
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