
Serviços Municipalizados de Alcobaça

Lryno pe Arns N" 112017

ATA N" 15 oe 25-10-2017
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 em reunião realizada no dia vinte e cinco de outubro de dois mil e
dezassete, composto pelos senhores Paulo Jorge Marques lnácio - Presidente do Conselho de
Administração, e os Administradores Herminio José daCruz Augusto Rodrigues e lnês Maria Lopes
Silva
Encontrando-se presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, o Senhor
Presidente, pelas onze e quarenta 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:

NOMEACÃO DO CONSE LHO DE ADMINISTRACÃO

Foi presente o extrato da reunião da Câmara Municipal, realizada no dia vinte e cinco de outubro do
corrente ano, a nomear o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, nos seguintes
termos: Presidente do Conselho de Administração - Paulo Jorge Marques lnácio, Administradores -

Herminio José da Cruz Augusto Rodrigues e lnês Maria Lopes Silva, ao abrigo do disposto do

número dois, do artigo décimo segundo, da Lei número cinquenta, barra dois mil e doze, de trinta e

um de Agosto.

DELEGACÃO DE POD

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, nos termos do disposto
nos artigos quarenta e quatro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-lei número quatro, barra dois mil e quinze de sete de janeiro, delegar no Administrador
Herminio José Augusto da Cruz Rodrigues, nas faltas e impedimentos, do Presidente do Conselho de
Administração, o exercício da competência pa'a a prática dos seguintes atos

1. Autorizar o pagamento em prestações dos valores correspondentes à execução de ramais de
ligação e demais tarifas cobradas no âmbito dos serviços prestados pelos Serviços
Municipalizados de Alcobaça (SMA), sem prejuízo de, à posteriori, se dar conhecimento das
referidas autorizações ao Conselho de Administração;

2. Autorizar a restituição ou reembolso de importâncias aos cidadão clientes/utentes, que se
reconheçam os mesmos a elas ter direito

3. Autorizar o pagamento das despesas públicas aos empreiteiros adjudicatários e aos
fornecedores de materiais, equipamentos e serviços, realizadas nas condições legais, no
âmbito dos respetivos procedimentos adjudicatários, depois das mesmas terem sido
devidamente conferidas pela Secção de Contabilidade;
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4. Autorizar o pagamento ao Estado, nos prazos devidos, de todos os im postos; ,-----------
5. Autorizar os pãgamentos, pelas importâncias e denÍo dos prazos devidos, à Águas do Oeste,

S.A, EDP, PT e outros operadores, das respetivas faturas de íornecimento ou de serviços
prestados, ou outras entidades com as quais hajam sido celebrados contralos escrilos ou
elaborada escritura pública;

6. O exercício de todas as competências compreendidas na direção administrativa de todos os
serviços, respondendo perante o Conselho de Administração por tudo o que diz respeito à

disciplina e ao regular funcionamento dos SMA. ---------------
7. O exercício de todas as competências compreendidas na orientação técnica dos SMA. --------
8. O exercício da competência para assinar ou visar a correspondência com destino a quaisquer

entidades, no domínio da direção administíativa dos SMA
9. O exercÍcio da competência para assinar ou visar a correspondência com destino a quaisquer

entidades, no âmbito da direção técnaca dos SMA.
10. Assinar avisos ou outras publicações nos órgãos de imprensa escrita, à exceção daqueles

cuja competência está legalmente cometida ao signatário
11. Assinar as requisições de tudo quanto seja necessário ao bom funcionamento dos SMA. --*
12. O exercício da competência para a representaçâo dos Serviços Municipalizados de Alcobaça

e, em particular, a oposição da assinatura eletrónica qualificada nos documentos eletrónicos.
13. O exercício da competência para a representação na outorga de contratos de fornecimento

de água e utilização da rede de saneamento
14. O exercício da competência para subscrever contratos de adesão, que se prendam com o

normal e regular funcionamentos dos SMA, bem como no correspondente ato de cessação.
'15. Autorizar e assinar candidaturas ao Programa Operacional e pela tipologia das operaçóes e

investimentos a que se candidatam. -----------------

D

MUNICIPALI
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E DERES NO CO ADMINI T DOS SERV
ODE

L E UIS D RVI

Foi presente o extralo reÍerente à ata da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada a vinte e
cinco de outubro do corrente ano, a qual certifica que aquele Órgão deliberou aprovar a delegação de
competências no Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Alcobaça, para
autorização da rcalização de despesas com locação e aquisição de bens e serviços de valor superior
a cenlo e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e nove euros e trinta e seis cêntimos, ao abrigo do
disposto no número um, do artigo vigésimo nono, conjugado com o número um, alínea b), do artigo
décimo oitavo, da Lei número cento e noventa e sete, barra noventa e nove, de oito de Julho. -----

PERIODICIDADE DAS REUNIÓES

Ao abrigo do disposto do artigo catorze, da Lei número cinquênta, barra dois mil e doze de trinta e um
de Agosto, as íeuniões do Conselho de AdministraÉo são realizadas quinzenalmente.

PARA AUTORMUNICIPAL D
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AcrA DA REUNrÃo ANTER|oR

APRoVACÃo DA ATA DA REUNIÃo DE ô DE SETE MBRO DE 20í 7

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

TESOURARIA

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DE 24 OE OUTUBRO DE 2017

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria de vinte e quatro de outubro de dors mil e dezassete,
que apresenta os seguintes valores:
OperaçõesOrçamentais-centoecinquentaeoitomil,centoetrintaeoitoeuroseoitentaecinco
cêntimos
Operações não Orçamentais - trezentos e dezoito mil, quinhentos e quarenta e nove euros, e
noventa e seis cêntimos

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA NORTE DO CONCELHO - INFORMACÃO

Na sequência dos incêndios ocorridos a quinze de outubro e das chuvas do dia dezassete de
outubro, que transportaram árvores queimadas e cinzas pa[a a captação de água das Paredes de
Vitória, o Diretor Delegado apresentou a informação número dezoito ao Conselho de Administração
dos trabalhos que estava a realizar para restabelecer o normal abastecimento de água. Dada a
complexidade das obras propôs manter o "Aviso" de água impropria para consumo nâquêla zona até
ao final dos trabalhos. Mais informou, que assim que tivesse toda a informação em seu puder,
apresentaria um relatório dos trabalhos executados, a executar, os seus montantes e a previsão da
sua conclusão
Comunicou ao Conselho de Administração que estava a aguardar o resultado das análises realizadas
na captaÇão

DELIBERAçÃO: Ouvidas as informações prestadas pelo Diretor Delegado, o Conselho de
Administração tendo em atenção os problemas do abastecimento de água causados pelo incêndio do
passado dia quinze de outubro, na União de Freguesias Pataias e Martingança, deliberou por
unanimidade tomar as seguintes providências
-A todos os consumidores abrangidos pela captação de água de Paredes da Vitória (Pataias,
Martingança, Burinhosa, Paredes da Vitória, Légua, Falca, Agua de Madeiros, Pedro do Ouro, Vale
Furado e Mina), ser-lhes-á faturado os consumos de água ao valor do primeiro escalão até ao
levantamento do aviso, emitido a dezoito de outubro, relativo à contaminação da
supramencionada captação pelas cinzas resultantes do incêndio

i

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração tomou conhecimento. -
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- Aos consumidores residentes nas áreas afetadas pelo incêndio que utilizaram água da rede para o
combate do mesmo, a faturação relativa aos meses de outubro e novembro de dois mil e
dezassete será ponderada de acordo com o período homólogo do ano anterior (dois mil e dezasseis).

RECURSOS HUMANOS

MOBILIDADE I ERNA

Foi presente o requerimento em nome de António Pedro Andrade da Encarnação a Íequerer a
autorização da rescisão do vínculo de regime de Mobilidade lnterna em que se encontra nos Serviços
Municipalizados de Alcobaça dêsde junho do corrente ano. ----------------
DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração após ouvir o DiretoÍ Delegado, deliberou por

unanimidade, autorizar a rescisão imediata de António Pedro Andrade da Encarnação, do vínculo de

N UEIRA SANT ALTE DO T BAL
RATI

Foi presente o requerimenlo em nome de Marta Sofia Nogueira Santos a requerer alteÍação do
horário de trabalho nos termos do disposto do número dois do artigo vigesimo segundo, do Decreto-

DELIBERAÇÃO: Apreciado aquele documento, o Conselho de Administração, deliberou por

unanimidade deferir o pedido apresentado.
Deliberou ainda, por unanimidade, autorizar a trabalhadofa a exercer funções no edifício dos Paços
do Concelho como apoio ao Pelouro do Desporto, Taxas e Licenças, Trânsito e Desenvolvimento
Rural, continuando a acumular/assegurar todas as responsabilidade que exercia até à data, nos

EM VAZ - FO SNC.AP SIST T
ES PUBLICAS _ RATIFICA

DELIBEFIAÇÃO: O Conselho de Administração ratificou a autorização dada pelo Diretor Delegado, à
participaÇão das trabalhadoras lnês Bagagem Vaz e Maria de Fátima Pedro, na formação SNC-AP
(Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas), realizada pela AIRC, no
dia vinte e oito de setembro, em Coimbra, cujo custo ascendeu ao montante de setenta e cinco euros

MINI T

por participante

ANTÓNIO PEDRO ANDRADE DA ENCARNACÃO - RESCISÃO DO VINCULO DE REGIME DE

regime de Mobilidade lnterna. -----------

lei número duzenlos e cinquenta e nove, barra noventa e oilo, de dezoito de agosto.

Serviços Municipalizados de Alcobaça.
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FORMACÃO REVISÃO Ao cÓDIGo DoS CONTRATOS PÚBLICOS. APR OVACÃO

CONTRATACÃO PÚBLICA

RELACÃO DOS ENCARGOS COM CONTRATOS DE AOUISICÃO DE SERVICOS - N." 4 DO ART-O

49.. DA LEI N.o 4212016 DE 28 DE DEZEMBRO íLOE 20 17\

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração tomou conhecimento da Íelação dos encargos com
contratos de aquisição de serviços - nos termos do número quatro, do artigo quadragésimo nono, da
Lei quarenta e dois, barra dois mil e dezasseis de vinte e oito de dezembro (LOE 2017) desde o inicio

de janeiro até à presente data. --------

TRABALHOS DE R CORRENC NA UNIÃO DE FREG
E PATAIAS E MART N DtA 15110120',t7 -

Ainda sobre o incendio protagonizado no dia quinze de dezembro de dois mil e dezassete, o Diretor
Delegado apresentou um Relatório dos trabalhos que estão a decorrer no terreno e de outros que

serão necessário realizar para uma alternativa à captação de Paredes de Vitória, propôs ao Conselho
de Administração a adjudicação por ajuste direto, ao abrigo do disposto do número um, da alínea c)
do arto vigésimo quarto, conjugado com o número dois da alínea c) do artigo nonagésimo quinto, e do
número dois do artigo duzentos e oitenta e sete do Código de Contratos Públicos, na sua atual
redação. -----
DELIBERAçAO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, dada a urgência
imperiosa e à complexidade das obras, aprovar as adjudicações às empresas contratadas:
Sondagens do Oeste S.A; Goldasíalto Lda; Electrobaça - Comércio de Equipamentos e lnstalações
Electricas Lda e H2Lógica Unipessoal. Lda. --------
Mais deliberou por unanimidade, aprovar a dispensa da [edução de contrato a escrito nos termos da

D
EA

1 EXE DE PEP

P

E
UBTERRAN NT AP RRA

DELIBERAçÃO: Apresentada a iníormação número quinze, barra SCAA, barra dois mil e dezassete,
o Conselho de Administração deliberou por unanimidade, autorizar a participaÉo e o pagamento de
noventa e qualro euros e cinquenta cêntimos por participante, de José Manuel Braga Rilhó, Rui

Miguel Ferreira da GraÇa, Paula Maria Marques Evangelista e Sandra Maria Carvalho Fragoso, na

formaÇão "Código dos Contratos Públicos - As principais novidades da revisão do Código dos
Contratos Públicos: visão geral) Íealizada pela Oestecim, Caldas da Rainha, nos dias treze, catorze e
vinte e vinle e um de novembro, respelivamente.

legislação supracitada.



Foi presente à reunião o processo completo do procêdimento em título, incluindo o Projeto de

Decisão de Adjudicação (PDA), que propõe a adjudicaçâo da empreitada à empresa Renato Lima

Azenha, pelo valor de vinte e nove mil duzentos e quarênta e cinco euros, a que acresce o lmposto

sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.
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Foi igualmente presente, a minuta de contrato

PROC AD P E SERVI A REPARA REDE DE

DISTRI E

APRO IN ADE

acrescentado à taxa legal em vigor.
Mais aprovou, a dispensa de redução do contrato a escrito, nos termos legais acima cilados -------

PROCESSO 5211 DE SE NICA E E DADOS -

PROPOSTA DE P NT E INFORM NTO DA LOE 20

Para a prestação de serviços 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
Para cumprimento da Lei número quarenta e dois, ba[ra dois mil e dezasseis de vinte e oito de
dezembro, foi apresentada a informação número cinquenta e dois, traço OE, barra dois mil e
dezassete, o mapa informativo dos procedimentos executados até à presente data e os encargos

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

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, adjudicar a empreitada à

empresA Renato Lima Azenha, pelO valor de vinte e nove mil duzentos e quarenta e cinco euros,

acrescido do lmposto sobre o valoÍ acrescentado à taxa legal em vigor.

Mais deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de contralo nos termos do número dois do artigo

Foi presente à reunião o Projeto da Decisão de Adjudicação, no qual é proposto a adjudicação ao

concorrente, SECBAT, LIMITADA, conforme proposla apresentada, no valor de dez mil euros. ------
Foi igualmente proposto à aprovação do conselho de Administração, a dispensa de redução do

contáto a escrito, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo nonagésimo quinto, do Código dos

Contratos Públicos, na sua atual redação. ------
DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, aprovar a adjudicação à

empresa SÉCBAT, LIMITADA, no valor de dez mil euros, acrescido do lmposto sobre o valor

DE PATAIUA NA GARE

Contratos Públicos.

globais com aquisição de serviços.

nonagésimo oitavo do Código dos Contratos Públicos.
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PR
DOMI

E RAMAIS

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

Para cumprimento da Lei número quarenta e dois, barra dois mil e dezasseis de vinte e oito de
dezembro, foi apresentada a informação número cinquenta e três, traÇo OE, barra dois mil e
dezassete, o mapa informativo dos procedimentos executados até à presente data e os encargos

convidar, o valor base contratual, e as pêças do procedimento

DELIBERAÇÃO: Analisada a proposta o Conselho de AdminisÍação 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 segundo, do

Código dos Contratos Públicos

PROCES PREST DE GEST IZADA DAS
RAN TA DE PROCED INF RM NT 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 Administraçâo a escolha do tipo de procedimento, a empresa a

convidar, o valor base conlratual, 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 cinquenta e quatro, traço OE, barra dois mil e
dezassete, o mapa informativo dos procedimentos executados até à presente dala e os êncargos
globais com aquisição de serviços

DELIBERAÇÃO: Analisada a proposta o Conselho de Administração deliberou por unanimidade,
aprovar todos 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
Contratos Públicos

DIVERSOS

ESOUENTADOR)

Foi presente à reunião a carta de Adelino dos Santos Ferreira, rececionada nos Serviços
Municipalizados a vinte e três de outubro, acompanhada de um orçamento no valor de noventa e
cinco euros, para reparação de um esquentador cuja sua avaria provinha, evenlualmente, dos cortes
de abastecimento de água

globais com aquisição de serviços.

ADELINO DOS SANTOS FERREIRA - PEDIDO DE INDEMNIZACÃO (REPARACÃO DE
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DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração analisou os documentos e após a prestação das

explicações do Diretor Delegado, deliberou por unanimidade indeferir o pedido tendo em atenção que

não está provada a relação de causalidade

LILIANA PE EIRA DE SOUSA. ACID ENTE DE VIACÃO

Foi presente a informação dezasseis, barra SCAA, barra dois mil e dezassete, a informação onze,
barra dezassete subscrita pelo Chefe de Divisão Técnica de Agua e Saneamento, o oficio da Policia

de segurança pública de Alcobaça número trezentos e noventa e oito mil, duzentos e cinquentâ e

oito, barÍa dois mil e dezassete NPP- cento e dezasseis, traço dois, e um oficio da Zurich Seguros, a
solicitar a indemnização de duzentos e trinta e quatro euros, proveniente da regularização dos
preJuízos causados na viatura da sua segurada (Liliana Pereira de Sousa), provocado por buraco na

vta.

oELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração após analisar todos os documentos, deliberou por

unanimidade solicitar o Auto de Ocorrência passado pela Policia de Seguranga Pública de Alcobaça e
o orçâmênto descriminado, a fim de ser avaliado nos termos da deliberação de um de abril de mil

novecentos e noventa e nove "...Íodos os peddos de indemnização por acidente seiam

acompanhados de documentos comprovativos da sua participação e concreta verificação pelas

autoridades policiais competenÍes, soó pena da autarquia declinar qualquer responsabilidade nos
acidentes ocoridos", ------------------

MINOS EDIFICIO VÕES RELVI MARTINHO DO P
ES RIA

Foi presente a carta dos Condóminos do edifício sito da rua dos Covões/Relvinhas, número dois, S.

Martinho do Porto a solicitar que a manutenção e reparação da estação elevatória que faz parte do
condomínio seja da responsabilidade dos SMA

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade indeferir o pedido tendo
em atenção que a estação elevatória é pertença do condomínio.

FINANCAS MUNICIPAIS

FORMACÂO DE TARIF OS 2018 - ERSAR

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração tomou conhecimento do oficio da ERSAR referencia
c.00827112017, datado de dez de outubro de dois mil e dezassete, a recomendar o cálculo das
tarifas dos serviços de águas e resíduos para o ano de dois mil e dezoito

Serviços Municipalizados de Alcobaça
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DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração através do oíício referencia DCM/CPS S-
LWl2O17t2768 datado de quatro de outubro, tomou conhecimento da la ía a aplicar pelas Águas do
Vale do Tejo ao serviço em Alta de abastecimento público de água, ratiíicada pela ERSAR, no ano de

Serviços Municipalizados de Alcobaça

LrvRo DE ArAs N' l/2017
ATA N' 15 DE 25-10-2017
REUNIÀO ORDINÁRIA

TARIFA PE AGUAS DE VALE :A NO ANO 2018 N
DE UA

RATIFICA PROPOSTA D RENDIMENTOS TA A APLI AR EM
DO TEJO AT PORTE DE EFLUEN

de dois mil e dezassete 't ,6Yo ra o ano de dois mil e dezoito:

FUNDO MANEIO

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo quarto do Regulamento de Constituição e
Regularização de Fundos de Maneio em vigor, íoi proposto pela Chefe de Divisão Administrativa e
Financeira as despesas urgentes e inadiáveis que íicará na responsabilidade do Diretor Delegado. --
DELIBERAÇAO: O Conselho de Administração aprovou. ---------

0

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração tomou conhecimento do oficio do ERSAR reíerencia
0-008049/2017, a ratificar a proposta de tarifas e de rendimentos tarifários para dois mil e dezoito,
apresenlado pela Águas do Tejo Atlântico, Sociedade Anónima, respeitante ao transporte de
efluentes na qual se aplica a variação média anual do índice harmonizado de preços no consumidor

Abastecimento
público de água

TatiÍa parc
2018

Taxa de
inflaÇão a

aplicar sobre
os preços de

2015

Taxa de
inflação a

aplicar sobre
os preços de

2016

Tarifa para
2018

Preços
2015

Preços 20í 8

0,5696 0,60% 't ,600/o 1 ,400/o 0,5903

Taxa de
inflaÇão a

aplicar sobre
os preços de

2018

Preços para
2018

Texâ de
inÍlação a

aplicar sobre
os preços de

2016

Preços
2017

1,40% 0,5324 €/m30,5240 €/m3 0,60% 1,60Yo

Transporte
de efluentes

APROVAçAO DE ACTA EM MINUTA

dois mil e dezoito:

Taxa de
inílação a

aplicar sobre
os preços de

2017

Taxa de
inflação a

aplicar sobre
os preços de

2017
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ATA N' 15 or 25-10-2017
nEuNrÃo oRDrNÁRIA

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

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, pelas doze horas e cinquenta minutos, pelo Senhor Presidente foi

declarada encerrada a reunião, qual, para constar, foi lavrada a presente acta, que eu,

e

2


