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Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete nesta cidade de Alcobaça, sala de
reuniões do edifício onde funcionam os Serviços Municipalizados, reuniu, 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
Administ[ação, e os AdminisÍadores 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, declarou aberta a reunião
A reunião Íoi secretariada pelo Diretor Delegado José Manuel Braga Rilhó e nela estiveram
presentes, lnês Bagagem Vaz, Cheíe de Divisão Administrativa e Financeira e Paula Maria Marques
Evangelista Emídio, Coordenadora Técnica, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------

ACTA OA REUNIÃO ANTERIOR

APROVACAO DA ATA REALIZADA A 29 DE NOVEM BRO DE 20,I7

Foi presente à reunião a ala realizada em reunião ordinária do dia vlnte e nove de novembro do ano
de dois mil e dezassete, já aprovada em minula, que após ter sido lida, foi pelo Presidente e pelos
Administradores do Conselho de Administração assinada sem ressalvas.

TESOURARIA

RESUMO DIÁRIO RARIA DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria de seis de dezembro de dois mil e dezassele, que
apresenta os seguintes valores: ---------

e setenta cêntimos------
Operações Orçamentais -. Ouatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove euros

Operações não Orçamentais - duzentos e doze mil, cento e cinco euros e noventa e um cêntimos.--

RECURSOS HUMANOS

2018

Foi presente a Proposta subscrita pela Cheíe de Divisão Administrativa e Financeira a apresentar o
mapa de pessoal para o ano de dois mil e dezoito, propondo, nos termos do número dois, do artigo
quinto, do Decreto-Lei número duzenlos e nove, de lrês de Setembro de dois mil e nove, à aprovação

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM FUNCÃO DO MAPA DE PESSOAL E DO ORCAMENTO
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do Conselho de Administração o montante máximo dos encargos com o recrutamenlo dos
lrabalhadores, até ao valor limite de sessenta e cinco mil euros, incluindo a Taxa Social Unica e
encargos obrigatórios

oeltefneçÃO: Após ter procedido à apÍeciação e discussão dos documentos apresentados, o
Conselho de Administração deliberou, por unanimidade aprová-los e remetê-los à Câmara Municipal
para sobre eles se pronunciar e providenciar o seu envio à Assembleia Municipal para posterior
aprovação

CONTRATACÃO PÚBLICA

PROCESSO 4OI17IAD - IFERO DE SUPERFICIE DE
PAREDES VELHAS PAREDES DE VI

Foi presente à reunião o projeto de decisão de adjudicação, o qual píopõe a adjudicação da
empreitada em título à empresa Sondagens do Oeste, Sociedade Anónima, limitada, pelo valor de
t[inta e oito mil quinhentos e trinta e dois euros e dezasseis cêntimos, acrescido do imposto sobre o
valor acrescentado à taxa legal em vigor

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, adludicar a empreitada
em título à empresa Sondagens do Oeste, Sociedade Anónima, limitada, pelo valor de trinta e oito mil
quinhentos e trinta e dois euros e dezasseis cêntimos, acrescido do imposto sobre o valor
acrescentado à taxa legal em vigor
Mais aprovou, a minuta de contrato, nos teÍmos legais acima citados

PROCESSO 56I17IAD. PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO NA ROTUNDA DAS
FREIRAS E NO CRUZAMENTO DO TEATRO D.OLIVA MONTEIRO - ADJUDICAÇÃO ------.-----------

Foi presente à reunião o projeto de decisão de adjudicação, o qual propõe a adjudicação da
empreitada em título à empresa Vitor Manuel Lourenço dos Santos, pelo valor de catorze mil
novecentos e novenla e cinco euros, acrescido do imposto sobre o valor acrescenlado à taxa legal
em vrgor

DELIBERAçÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, adjudicar a empreitada
em título à empresa Vitor Manuel Lourenço dos Santos, pelo valor de catorze mil novecentos e
noventa e cinco euros, acrescido do imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor. -----
lgualmente deliberou por unanimidade, aprovar a não celebração de conlrato 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 janei[o, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei número duzentos e setenta e oito, barra dois mil e nove de dois de
outubro.
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DE TORNEIRAS DE SEGURANCA - 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, e as peças do procedimento (convite e caderno de encargos)

DELIBERAÇÂO: 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 Íegime geral, nos termos da alínea a), do número um, do artigo vigésimo, do Código dos

PROCESSO 61I17IAD - REPARACÃO DE BOM PARA A CAPTACÃO DE PAREDES DE VITÓRIA
. PROPOSTA DE PROCEDIMENTO

Para a preslaçáo 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, e as peÇas do procedimento (convite e cade[no de encargos).

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

FINANCAS MUNICIPAIS

APRESENTACÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2018

Na sequencia da deliberação de vinte e nove de novembro, a cheíe de Divisão Administrativa e
Financeira submeteu 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 proposla de Orçamento para o exercício económico-financeiro de dois mrl e dezoito. -

DELIBERAÇÃO: Após teÍ procedido à apreciação e discussão dos documentos apresentados, o
Conselho de Administração deliberou, por unanimidade aprová-los e remetê-los à Câmara Municipal
para sobre eles se pronunciar e providenciar o seu envio à Assembleia Municipal.

APROVAçÃO DE ACTA EM MTNUTA

PROCESSO 60/17lAD . PRESTACÃO DE SERVICO PARA A SUBSTITUICÃO DE CONTADORES E

Contralos Públicos.
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DELIBERAçÃO: O Conselho de AdministraÇão deliberou por unanimidade, aprovar a presenle acta
em minuta.

ENCERRAM ENTO

Nada mais havendo a tratar, pelas doze horas, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
[eunião, da qual, para
subscrevi e assino.

foi lavrada a presente acta, que eu,
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