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Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezassete nesta cidade de Alcobaça, sala de
reuniões do edifício onde funcionam os Serviços Municipalizados, 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 onze horas, 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 REUNÉO OR

APROVAÇÃO DAATA REALIZADA EM REUNIÃO ORDINARIA DE 11 DE J ULHO 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 DtARtO DA TESOURARIA DE 17 DE AGOSTO DE 2017 --------------------------------------------

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria de dezassete de agosto de dois mil e dezassete, que
apresenta os seguintes valores
Operações Orçamentais - trezentos e noventa mil, quatrocentos e dezasseis euros e três cêntimos.-
Operaçóes não Orçamentais - duzentos e cinquenta mil, cinquenta e cinco euros e vinte sete
cêntimos---

RECURSOS HUMANOS

Para cumprimento do artigo vigésimo terceiro da Lei número trinta e cinco, barra dois mil e catorze de
vinte de junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas), foi presente o requerimento em nome de
José Manuel Braga Rilhó, Diretor Delegado dos Serviços Municipalizados de Alcobaça, a solicitar
autorização para exercer funções privadas na atividade de Avaliador Patrimonial em acumulação com
as funções publicas que exerce, ao abrigo do disposto no artigo vigésimo segundo da Lei acima
citada
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DELIBERAÇÃO: Apreciado aquele documento o Conselho de Administração deliberou por
unanimidade deferir o pedido

PARA

Para cumprimento do artigo vigésimo terceiro da Lei número trinta e cinco, barra dois mil e catorze de
vinte de junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas), foi presente o requerimento em nome de
Cristina Maria da Silva de Matos, Assistente Técnica nos Serviços Municipalizados de Alcobaça, a
solicitar autorização para exercer funções privadas na atividade de Tripulante de Ambulâncias de
Transporte (Socorrista), em acumulação com as funções públicas gue exerce, ao abrigo do disposto
no artigo vigésimo segundo da Lei acima citada

DELIBEF{AÇÃO: Apreciado aquele documento o Conselho de Administração deliberou por

XXXVII COLÓOUIO NACIONAL DAATAM - CO

O Diretor Delegado propôs ao Conselho de Administração a participação de duas trabalhadoras no
XXXVII Colóquio Nacional da ATAM que se irá realizar em Coimbra, no período compreendido entre
dezoito a vinte de setembro de dois mil e dezassete, lnês Bagagem Yaz - Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira e Paula Maria Marques Evangelista Emidio, Coordenadora Técnica

DELIBERAÇÃO: o Conselho de Administração deliberou por unanimidade aprovar a participação, o
pagamento da respetiva inscrição e estadia no XXXVII Colóquio Nacional da ATAM às trabalhadoras:
lnês Bagagem Vaz - Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e Paula Maria Marques
Evangelista Emidio, Coordenadora Técnica

GoNTRATACÃO pÚeLrCl

PROCESSO 1O/17lAD - REMODELACÃO DA REDE DE AGUA DE ALPEDRIZ - ADJUDICAÇÃO E
APROVAÇÃO pE MTNUTA pE CONTRATO --------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião o processo completo do procedimento em titulo, incluindo o Projeto de
Decisão de Adjudicação (PDA), que propõe a adjudicação da empreitada à empresa Pinto e Brás,
Limitada, pelo valor de vinte e nove mil, trezentos e vinte e cinco euros (lnversão do sujeito passivo
artigo segundo, número um, alínea j do CIVA).
Foi igualmente presente, a minuta de contrato.

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, adjudicar a empreitada à
empresa Pinto e Brás, Limitada, pelo valor de vinte e nove mil, trezentos e vinte e cinco euros.

unanimidade deferir o pedido.
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Mais deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de contrato nos termos do nÚmero dois do artigo
nonagésimo oitavo do Código dos Contratos Públicos .

17 - DESOBSTRU RE - ZONA NORT
MIN TA DE CONTRATO

Foi presente à reunião o processo completo do procedimento em titulo, incluindo o Projeto de
Decisão de Adjudicação (PDA), que propõe a adjudicação da prestação de serviço à empresa
Ecofortunato, Limitada, até ao valor de quarenta mil euros.
Foi igualmente presente, a minuta de contrato.

DELIBEF(AÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, adjudicar prestação de
serviços à empresa EcoÍortunato, Limitada, até ao valor de quarenta mil euros acrescido do lmposto
sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor
Mais deliberou por unanimidade, aptovat a minuta de conlralo nos termos do número dois do artigo
nonagésimo oitavo do Código dos Contratos Públicos .

17tAD - O LETORES - ZONA
DE MINUTA DE CONT

Foi presente à reunião o processo completo do procedimento em titulo, incluindo o Projeto de
Decisão de Adjudicação (PDA), que propõe a adjudicação da prestação de serviço à empresa
Revalor, Limitada, até ao valor de vinte mil euros.
Foi igualmente presente, a minuta de contrato

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, adjudicar prestação de
serviços à empresa Revalor Limitada, até ao valor de vinte mil euros, acrescido do lmposto sobre o
valor acrescentado à taxa legal em vigor
Mais deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de contrato nos termos do número dois do artigo
nonagésimo oitavo do Código dos Contratos Públicos

PR 36I17IAD - PREST DES E DAS REDES DE

E

E
IMENTO DE UA UAS RESIDUAI

R DE MINUTA DE CONTRATO

Foi presente à reunião o processo completo do procedimento em titulo, incluindo o Projeto de
Decisão de Adjudicação (PDA), que propõe a ad.ludicação da prestação de serviço à empresa Vitor
Manuel Lourenço dos Santos, até ao valor de vinte e cinco mil euros

A AD DI E

Foi igualmente presente a minuta de contrato
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DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, adjudicar prestação de
serviços à empresa Vitor Manuel dos Santos, até ao valor de vinte e cinco mil euros acrescido do
lmposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor
Mais deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de contrato nos termos do número dois do artigo
nonagésimo oitavo do Código dos Contratos Públicos

Foi presente à reunião o processo completo do procedimento em titulo, incluindo o Projeto de
Decisão de Adjudicação (PDA), que propõe a adjudicação da prestação de serviço à empresa Vitor
SECBAT, Limitada, até ao valor de vinte e cinco mil euros
Foi igualmente presente a minuta de contrato

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, adjudicar prestação de
serviços à empresa SECBAT, Limitada, até ao valor de vinte e cinco mil euros acrescido do lmposto
sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor
Mais deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de contrato nos termos do número dois do artigo
nonagésimo oitavo do Código dos Contratos Públicos

DE
E T

Foi presente à reunião o processo completo do procedimento em titulo, incluindo o Projeto de
Decisão de Adjudicação (PDA), que propõe a adjudicação da prestação de serviço à empresa Vitor
Vitor Manuel Luis Agostinho, Unipessoal, Limitador, até ao valor de vinte e cinco mil euros. -----
Foi igualmente presente a minuta de contrato

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, adjudicar prestação de
serviços à empresa Vitor Manuel Luis Agostinho, Unipessoal, Limitador, até ao valor de vinte e
cinco mil euros acrescido do lmposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor
Mais deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de contrato nos termos do número dois do artigo
nonagésimo oitavo do Código dos Contratos Públicos
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Foi presente à reunião o processo completo do procedimento em titulo, incluindo o Projeto da
Decisão de Adjudicação (PDA), na qual é proposta a adjudicação à empresa Secbat Unipessoal,
Limitada, pelo valor de trinta e dois mil, duzentos e nove euros, acrescido do lmposto sobre o valor
acrescentado à taxa legal em vigor, por um prazo de vinte dias.
Foi igualmente proposto a dispensa de contrato a escrito nos termos do disposto da alínea c), do
número um, do artigo nonagésimo quinto do Código dos Contratos Públicos.

DELIBERAÇÃO: Rpós a apreciação de todo o processo, o Conselho de Administração deliberou por
unanimidade, aprová-lo e adjudicar a prestação de serviços, em conformidade com o PDA, à
empresa Secbat Unipessoal, Limitada, pelo valor proposto de trinta e dois mil, duzentos e nove
euros, acrescido do lmposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, por um prazo de vinte
dias
Mais deliberou por unanimidade, dispensar a redução do contrato a escrito, nos termos do disposto
da alínea c), do número um, do artigo nonagésimo quinto, do Código dos Contratos Públicos.

pRocESSO 42117lAp - REPARAÇÔES D|VERSAS pE EQUTPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS -
ApJUprcAÇÃo --------------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião o processo completo do procedimento em titulo, incluindo o Projeto da
Decisão de Adjudicação (PDA), na qual é proposta a adjudicação à empresa H2lógica Unipessoal,
Limitada, pelo valor de dez mil, quatrocentos e noventa e três euros e noventa e dois cêntimos,
acrescido do lmposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, por um prazo de quinze dias.
Foi igualmente proposto a dispensa de contrato escrito nos termos do disposto da alínea c), do
número um, do artigo nonagésimo quinto do Código dos Contratos Públicos.

DELIBERAÇÃO: Rpós a apreciação de todo o processo, o Conselho de Administração deliberou por
unanimidade, aprová-lo e adjudicar a prestação de serviços, em conformidade com o PDA, à
empresa H2lógica Unipessoal, Limitada, pelo valor de dez mil, quatrocentos e noventa e três euros e
noventa e dois cêntimos, acrescido do lmposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, por
um prazo de quinze dias
Mais deliberou por unanimidade, dispensar a redução do contrato a escrito, nos termos do disposto
da alínea c), do número um, do artigo nonagésimo quinto, do Código dos Contratos Públicos.

Foi presente à reunião o processo completo do procedimento em titulo, incluindo o Projeto da
Decisão de Adjudicação (PDA), na qual é proposto a adjudicação à empresa Verdasca & Verdasca
Limitada, pelo valor de onze mil, novecentos e noventa e nove euros, acrescido do lmposto sobre o
valor acrescentado à taxa legal em vigor, por um prazo de noventa dias.
Foi igualmente proposto a dispensa de contrato escrito nos termos do disposto da alínea d), do

DEÀ

número um, do artigo nonagésimo quinto do Código dos Contratos Públicos
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DELIBERAÇÃO: lpós a apreciação de todo o processo, o Conselho de Administração deliberou por
unanimidade, aprová-lo e adjudicar a empreitada, em conformidade com o PDA, à empresa Verdasca
& Verdasca Limitada, pelo valor de onze mil, novecentos e noventa e nove euros, acrescido do
lmposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, por um prazo de noventa dias
Mais deliberou por unanimidade, dispensar a redução do contrato a escrito, nos termos do disposto
da alínea d), número um,, do artigo nonagésimo quinto, do Código dos Contratos Públicos.

pRocESSO 45/17lAD - PROLONGAMENTOS pE AGUA - SUBSTTTUTÇÃO pA CONpUTA
ADUTORA DE ALPEDRIZ - PROPOSTA DE P EDIMENTO

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.

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.

DE

pRocESSO 47l17lAp - MANUTENÇÃO pAS AREAS ADJACENTES AOS RESERVATÓR|OS E
PEQUENAS REPOSICÕES DE PAVIMENTOS - 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. ----
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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

DIVERSOS

ANTÓN|O JESUS FTALHO - ACTDENTE DE VAÇÃO PROVOCApO POR UMA VTATURA pOS SMA

Foi presente uma carta/reclamação, rececionada nos SMA em sete de junho do corrente ano, a dar
conhecimento de um acidente na sua viatura 64-8,2-69, provocado, eventualmente, por uma viatura
propriedade dos Serviços Municipalizados.
Foi igualmente presente à reunião a informação número zero nove, barra dezassete, subscrita pelo
Chefe Divisão Técnica de Agua e Saneamento, datada de quatro de julho, a assumir a
responsabilidade do acidente por parte de uma viatura dos SMA.

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade fazer participação ao
seguro.

FINANCAS MUNICIPAIS

AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO - ATUALIZACÃO DA TAXA DE RECURSOS HíDRICOS
PARA O ANO DE2O17

O Conselho de Administração tomou conhecimento do oficio das Aguas de Lisboa e Vale do Tejo,
referencia DCM/CPS S-LVT/201712392, datado de sete de agosto, a alualizar a taxa de Recursos
Hídricos a aplicar no ano de dois mil e dezassete, no valor de zero, virgula, zero duzentos e vinte e
três euros por metro cúbico.

po SEUR - oPERAÇÔES APROVApAS NO ÂMBTTO pO C|CLO URBANO pE AGUA pA
RESPONSABILIDADE DOS SM ALCOBAÇA: POSEUR-03-2012-FC-000142 E POSEUR-03-2012-
FC-000148

O Conselho de Administração tomou conhecimento do oficio do PO SEUR (Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos), referencia dois mil quinhentos e quarenta e oito,
datado de dezassete de agosto, a alertar parua falta de cumprimento das disposições contidas na
alínea a), do número um do artigo décimo segundo do RESEUR das candidaturas identificadas em
titulo.
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APROVAçÃO DE ACTA EM MTNUTA

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

ENCERRAMENTO

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