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Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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
AdministraÉo, e os Administradores Herminio José da Cruz Augusto Rodrigues e lnês Maria Lopes
Silva
Encontrando-se presenle a totalidade dos membros do Conselho de Administração, o Senhor
Presidente, pelas onze, declarou aberta a reunião
A reunião foi secretariada pelo Diretor Delegado José Manuel Braga Rilhó e nêla estiveram
presentes, lnês Bagagem Vaz, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e Paula Maria Marques

TESOURARIA

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DE 2S DE NOVEMBRO DE2017

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria de vinte e oito de novembro de dois mil e dezassete, que
apresenta os seguintes valo[es: ------------
Operações Orçamentais - novecentos e noventa e nove euros e sessenta e sete cêntimos.
Opêrações não Orçamentais - trezentos e trinta e tÍês mil, seiscentos e noventa e um euros e trinta e
nove cêntimos

RECURSOS HUMANOS

RT
N/

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
Graça Maria da Silva Portugal da Silveira, Assistente Técnica nos Serviços Municipalizados de
Alcobaça, a solicitar autorização para exercer funções privadas na atividade de limpeza, em
acumulação com as funções públicas que exerce, ao abrigo do disposto no artigo vigésimo segundo
da Lei acima citada

DELIBERAÇÃO: Apreciado
unanimidade deferir o pedido.

CONTRAT PÚBLICA

aquele documento o Conselho de Administração deliberou por

Evangelista Emídio, Coordenadora Técnica, com a seguinte ordem de trabalhos:
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RAMAIS
UAS RESIDUAIS - UDI

Foi presente à reunião o projeto de decisão de adjudicação, o qual propõe a adjudicação da
pÍestação de serviços em título à empresa Vitor Coelho Nascimenlo, pelo valor de catorze mil e
quinhentos euros

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, adjudicar a prestação de
serviços em título à empresa Vitor Coelho Nascimento, pelo valor de catorze mil e quinhentos euros. -
lgualmente deliberou por unanimidade, aprovar a não celebração de contrato a escrito, nos termos do
disposto na alínea c), numero um, artigo noventa e cinco do Código dos Contratos Públicos aprovado
pelo Decreto-Lei número dezoito, barra dois mil e oito, de vinte e nove de janeiro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei número duzentos e setenta e oito, barra dois mil e nove de dois de
outubro

P 1 P
A INHA - A

Foi presente à reunião o projeto de decisâo de adjudicaçâo, o qual propõe a adjudicaÇão da
empreitada em título à empresa GoldasÍalto, limitada, pelo valor de catorze mil novecentos e setenta
e oito euros e vinte e quatro cêntimos, acrescido do imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
em vigor

outubro

NASCENTE. RUA DO JOGO. ATAIJA DE CIMA E RUA DOS AGRICULTORES EM PATAIAS _
ADJUDICACÃ o

Foi presente à reunião o pÍojeto de decisão de adjudicação, o qual propõe a adjudicação da
empreitada em título à empresa Goldasfalto, limitada, pelo valor de catorze mil novecentos e oitenta e

DELIBERAÇÂo: o conselho de Administração deliberou por unanimidade, adjudicar a empÍeitada
em tÍtulo à empresa Goldasfalto, limitada, pelo valor de catorze mil novecentos e oitenta e cinco euros
e dezoito cêntimos. -------------------

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, adjudicar a empreitada
em título à empresa GoldasÍalto, limitada, pelo valor de catorze mil novecentos e setenta e oito euros
e vinte e quatro cêntimos, acrescido do imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor. ---
lgualmente deliberou por unanimidade, aprovar a não celebração de contrato a escrito, nos lermos do
disposto na alínea d), numero um, artigo noventa e cinco do Código dos Cont[atos Públicos aprovado
pelo Decreto-Lei número dezoito, barra dois mil e oito, de vinte e nove de janeiro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei número duzentos e setenta e oito, barra dois mil e nove de dois de

PROCESSO 58/17lAD - PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA EM URB. VESTIARIA. RUA SOL

cinco euros e dezoito cêntimos.
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lgualmente deliberou por unanimidade, aprovar a não celebração de contrato a escrito, nos termos do
disposto na alínea d), numero um, artigo noventa e cinco do Código dos Contratos Públicos aprovado
pelo Decreto-Lei número dezoito, barra dois mil e oito, de vinte e nove de janeiro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei número duzentos e setenta e oito, barra dois mil e nove de dois de

DIVERSOS

ATUALIZACÃO OT DADOS E FATURAÇÃO Aru DA APESB

Foi presente o email da APESB a apresentar a fatura proforma da quota anual de sócio no valor de
cem euros

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, os Serviços
Municipalizados deixarem de ser sócios da Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e
Ambiental (APESB)

VALOR DOS RENDIMENTOS TARIFARIOS A FATURAR EM 2017 E 2018 ------------....---.---.---------

DELIBERAÇÃO: Foi presente da empresa Águas do Tejo Atlântico, o oficio referencia 500274-201711
de seis de novembro do corrente ano, referente ao assunto em título. O Conselho de Administração
domou conhecimento

SELOS ERSAR DOS SERVTÇOS DE AGUAS 2017 - "SELO DE QUALTDADE EXEMPLAR DA AGUA
PARA CONSUMO HUMANO'

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração tomou conhecimento
qualidade exemplar da água para consumo humano" por parte da ERSAR
Serviços de Aguas e Resíduos aos Serviços Municipalizados de Alcobaça.

da entrega do "Selo de
, Entidade Reguladora dos

ERSAR - PROGRAMA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE
2018 íPCOA)

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração tomou conhecimento através do ofício da ERSAR,
referencia 0-009391/2017 de sete de novembro, que o PCQA para consumo humano de dois mil e
dezoito contém todos os elementos exigidos.

outubro.
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EPAL. DADOS DE QUALIDADE D ÁGUA. 3" TRI ESTRE DE 201 7

DELIBEFIAÇÃO: O Conselho de Administração tomou conhecimento através do ofício referência
512017137629 de vinte de outubro do corrente da EPAL, os resultados obtidos nas análises de
amostras recolhidas nos pontos de entrega, durante o lerceiro trimestre de dois mil e dezassete. ------

FINANCAS MUNICIPAIS

LUIS COSTA DOS SANTOS - ACIDENTE DE VIA - pEDTDO DE TNDEMNTZACÃO ------------------

Foi presente um processo constituído pela carta em nome de Luis Costa Santos, o Auto de
Ocorrência da GNR de Leiria, o orçamento Lusopneus, Limitada e a inÍormação treze, barra
dezassete, subscrita pelo Chefe de Divisâo Técnica de Agua e Saneamento, o qual é solicitado um
pedido de indemnização por acidente de viação provocado por uma tampa de saneamento.

DELIBEFIAÇÃO: Apreciado todos os documenlos, O Conselho de AdminisÍaÇâo deliberou por
unanimidade remeter o processo para o seguro de responsabilidade civil. ----------

ASSOC DE BEM ESTAR IAL DE P RTIVA E RE EATIVA DE MEN
PROPOSTA DE FATU AO ES NI

Foi presente uma carta da Associação de Bem Estar Social Desportivo e Recreativo de Mendalvo a
solicitar a apreciação da fatura númêro 002/240096/17, no valor de duzentos e sele euros e oitenta
cêntimos

DELIBEF{AÇÃO: Analisados todos os documentos, o Conselho de Administração deliberou por
unanimidade retfficar a fatura para os valores médios consumidos durante o correnle ano. --------------

VICENCIA DIAS . FATU CÃO ELEVADA. SITUACÃo ECoNoMICA D ESFAVORECIDA

Foi presente um email em nome de Vicência Maria Dias Santos a solicitar revisão à fatura número
002128534212017, no valor de trezentos e sete euros e trinta e oito cêntimos, por motivos de
dificuldade económica. A citada íatura já é uma retificâção à fatura número 0021232740117, no valor
de setecentos e sessenta e três euros e vinte e oito cêntimos

DELIBEFIAÇÃO: O Conselho de Administração tendo em atenção a exposição da consumidora,
deliberou por unanimidade remeter o processo à Ação social para emissão de parecer e posterior
deliberação.
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UNIAO DAS FREGUESIAS DE PATAIAS E MARTINGANÇA . PEDIDO DE DISPENSA DE
PAGAMENTO DE ÁGUA ---------

Foi presente à reunião, um oficio da União das Freguesias de Pataias e Martingança a solicitar o
reembolso da fatura do mês de setembro no valor de sete mil, quatrocentos e dezassete euros e
sessenta e sete cêntimos e a anulação da fatu[a reíerente ao mês de outubro no valor de três mil,
duzentos e cinquenta euros e quarenta e sete cênlimos

DELIBERAÇÃO (nominal): Apreciado o assunlo e tendo em atenção que o consumo elevado que
está na origem das reÍeridas faluras se devem ao incendio ocorrido em julho perto do parque de
campismo de Paredes de Vitória, o Conselho de Administração deliberou por unãnimidade retiÍicâr a
fatura de setembro de dois mil e dezassete, para o valores médios consumidos durante o ano de dois
mil e dezasseis.

APRESENTACÃO EM RASCUNHO DOS DOCU ENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE DOIS
MIL E DEZOITO

A chefe de Divisão Administrativa e Financeira submeteu em rascunho à apreciação e análise do
Conselho de Administração, os documentos previsionais que integram o Plano Plurianual de
lnvestimentos, o Plano das Atividades mais Relevantes e a proposta de Orçamento para o exercício
económico-financeiro de dois mil e dezoito

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração analisou os documentos apresentados, fez algumas
alteraçÕes e devolveu os documentos à Divisão Administrativa e Financeira para correção, com vista
a aprovação dos documentos numa próxima reuniào. -----------

APROVAçÃO DE ACTA EM MTNUTA----

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

Nada mais havendo a tratar, pelas doze horas, pelo senhor presidente foi declarada ence
reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente acta,
Subs rno
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que eu,
rada a
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