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Aos seis dias do mês de setembro 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 onze horas, declarou aberta a reunião
A reunião foi secretariada pelo Diretor Delegado José Manuel Braga Rilhó e nela estiveram
presentes, lnês BagagemYaz, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e Paula Maria Marques
Evangelista Emídio, Coordenadora Técnica, com a seguinte ordem de trabalhos

ACTA DA REUNIÃO

A PROVACÃO OR RTR ITADA EM í8 DE AGOSTO DE2017

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. -----------

TFSOlIRARIA

RESUMO DIAR DA TESOURARIA DE 5 DE SET EMBRO DE2017

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria de cinco de setembro de dois mil e dezassete, que

apresenta os seguintes valores:
Operações Orçamentais -cento e trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e um euros e onze

cêntimos.
Operações não Orçamentais - duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e oito euros e
sessenta e cinco cêntimos

RECURSOS

MUNICI DE ALCOBAÇA - PROVIMENTO DO

Foi presente à reunião, a Ata número quatro, do Júri do procedimento concursal em titulo. -------

ANTERIOR

/
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DELIBERAÇÃO (nominal): O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, nos termos do
disposto nos números nove e dez do artigo vigésimo primeiro, da Lei número dois, barra dois mil e
quatro, de quinze de janeiro, na sua atual redação, designar, em regime de comissão de serviço, /nês
Bagagem Vaz no cargo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira dos Serviços
Municipalizados de Alcobaça, atentas as conclusões do Júri do procedimento concursal constantes
da ata da sua quarta reunião, datada de vinte e cinco de agosto de dois mil e dezassete

MUNICIPALIZADOS DE - PROVIMENTO DO CARGO

Foi presente à reunião, a Ata número quatro, do Júri do procedimento concursal em titulo. -------

DELIBERAÇÃO (nominal): O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, nos termos do
disposto nos números nove e dez do artigo vigésimo primeiro, da Lei número dois, barra dois mil e
quatro, de quinze de janeiro, na sua atual redação, designar, em regime de.comissão de serviço, Rui
Miguel Ferreira da Graça, no cargo de Chefe de Divisão Técnica de Agua e Saneamento dos
Serviços Municipalizados de Alcobaça, atentas as conclusões do Júri do procedimento concursal
constantes da ata da sua quarta reunião, datada de vinte e cinco de agosto de dois mil e dezassete. -

CONTRATACÃO PÚ

Foi presente a carta da A.R. Montalvo e Associados - Sociedade de Advogados, R.L, datada de
quatro de setembro do corrente ano, a remeter a sentença proferida pelo Tribunal Administrativo de

Circulo de Lisboa, em vinte e oito de agosto de dois mil e dezassete, relativa ao processo em titulo,
através da qual foi julgada totalmente improcedente a ação intentada pelas Autoras Viamapa,
Limitada e Engidro, Limitada.

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração após ler os documentos apresentados, deliberou por

unanimidade, aguardar que o processo transite em julgado, para dar início dos trabalhos objeto do
procedimento concursal
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Em simultâneo com o Segundo Relatório Final, foi presente à reuniâo, o processo completo do
procedimento em titulo, cujo Júri propõe a adjudicação ao concorrente Nuno Roque, Unipessoal,
Limitada, pelo valor de oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta e oito euros e catorze
cêntimos, acrescido do lmposto sobre o valor acrescenlado à taxa legal em vigor

DELIBERAçÃO: Analisado todo o processo, o Conselho de AdministraÇão deliberou por

unanimidade, apÍovar a adjudicação à empresa Nuno Roque, Unipessoal, Limitada, pelo valor de
oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta e oito euros e catorze cêntimos acrescida do
lmposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor

PROCEDIMENTO

Para o Íornecimento em título, Íoi 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

PROCESSO 49/17lAD - ANÁL ISES BACTERIOLO GICAS - PROPOSTA DE PROCEDIMENTO E

INFORMACÃO (CUMPRIMENTO DA LOE 2017)

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, a empresa a

convidar, o valor base contratual, e as peças do procedimento.

Para cumprimento da Lei número quarenta e dois, barra dois mil e dezasseis de vinte e oito de

dezembro, foi apresentada a informação número quarenta e nove, traço oE, barra dois mil ê

dezassete, o mapa informativo dos procedimentos executados até à presente data e os encargos

globais com aquisição de serviços

DELIBERAÇÃO: Analisada a proposta o Conselho de Administração deliberou por unanimidade,

aprovar todôs os documenlos 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

PROCESSO 50/17lAD - FORN ECIMENT ODECO NTADORES . PROPO STA DE PROCED IMENTO

I

PROCESSO 48/17lAD - FORNECIMENTO DE PRODUTOS OUIMICOS - PROPOSTA DE

Contratos Públicos.
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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 vigesimo, do Código dos
Contratos Públicos.

PROCESSO 51/17lAD - SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE AIRC PARA O ANO DE
2017 _ PROPOSTA DE PROCEDIÍUENTO

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, a empresa a

convrdar, 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

DIVERSOS

T

Foi presente cópia de mensagem de correio eletrónico, datada de vinte e cinco de agosto de dois mil

e dezassete, contendo uma exposição em nome da Chefe da Secção Administrativa, relativa à

conduta de trabalhador dessa Secção

Deliberação (nominat): Apreciado o assunto, o Conselho de Administração, por unanimidade,

deliberoú, ouvido o Diretor Delegado, ordenar um inquérito para apuramento dos factos descritos na

mencionada exposição.
Mais ficou deliberado, por unanimidade e em votação nominal, solicitar ao Senhor Presidente da

Câmara, ao abrigo do disposto no número dois do artigo duzentos e oito da Lei Geral do Trabalho em

Funções Públicai, a nomeação de inquiridor de entre os trabalhadores da Câmara Municipal, atenta a

circúnstância de os Serviçoó Municipalizados não disporem de trabalhador com formação adequada

para o efeito.

F
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Foi presente à reunião, da empresa Springlatitude, a carta datada de vinte e oito de julho do corrente
ano, referente ao assunto em titulo.

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade pronunciar-se acerca
daquele documento, após a apresentação da licença passada pela APA - Agência Portuguesa do
Ambiente, que licencia a utilização dos recursos hídricos

FERNANDO T UINA VITORINO - PEDIDO D INDEMNIZACÃO POR PREJUIZOS CAUSADOS
POR INUN EM APARTAMENTO

Foi presente a exposição em nome de Fernando Traquina Vitorino a solicitar o pagamento de uma
indemnização de prejuízos causados por uma inundação da qual os Serviços Municipalizados seriam
responsáveis
Foi igualmen
Saneamenlo.

te presente a informação técnica subscrita pelo Chefe de Divisâo Técnica de Água e

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração analisou todos os documentos e de acordo com a
inÍormação técnica apresentada, deliberou por unanimidade, indeferir o pedido de indemnização em
virtude dos prejuízos regislados não serem da responsabilidade dos ServiÇos Municipalizados. ---:

REVISÃO AO OR A 17 DE RAMALL STA MOURA .
DOMICILI RIO DE GUA

Foi presente uma carta em nome de Manuel Costa Moura, a solicitar a revisão ao orçamento em

DELIBERAçÃO: Apreciado o assunto e após explicações do Diretor Delegado, o Conselho de
Administração deliberou por unanimidade, rever o orçamento número quarenta e três, barra dois mil e

dezassele, passando a vigorar o valor de quatrocentos e setenta e nove euros e setenta cêntimos. --

FINANCAS MUNICIPAI S

ERSAR - AL DA REVISÃO IA PARA 2Oí8 - ESTORAS DE

SISTEMAS MUN ICIPAIS QUE PRESTAM SERVIC OS DE GUAS OU DE RESID

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração tomou conhecimento do oficio da ERSAR - Entidade

RegUladora dos Serviços de Águas e Resíduos, referencia O, traço, zeío, zero, seis mil quatrocentos

e quarenta e quatro, barra dois mil e dezassete, datado de três de agosto do corrente ano, cu.io

assunto é o referenciado em titulo.
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APROVAçAO DE ACTA EM MINUTA---

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

ENCERRAM ENTO

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