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REUNIÃO ORDTNÁPJA

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete nesta cidade de Alcobaça,
sala de reuniôes 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 rcalizada no dia vinte e cinco de outubÍo
de dois mil e dezassete, 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, declarou aberta a reunião
A reuniâo foi secretariada pelo Diretor Delegado José Manuel Braga Rilhó e nela estiveram
presentes, lnês Bagagem Vaz, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e Paula Maria Marques
Evangelista Emídio, Coordenadora Técnica, com a seguinte ordem de trabalhos

ACTA OA REUNIÃO ANTERIOR

APROVAÇÃO DA ATA ALIZADA A 7 DE DEZEMBRO DE 2017

Foi presente à reunião a ata realizada em reunião ordinária do dia sete de dezembro do ano de dois
mil e dezassete, já aprovada em minuta, que após ter sido lida, foi pelo Presidente e pelos
Administ[adores do Conselho de Administração assinada sem ressalvas.

TESOURARIA

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DE 20 DE DEZEMBRO DE2017

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria de vinte de dezembro de dois mil e dezassete, que
apresenta os seguintes valores

cêntimos
Operações não Orçamentais -.Duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos euros e setenta dois
cêntimos

CONTRATACÃO PÚBLICA

P EGESTAO DOS SERVI
- ADJUDI O E APROVA MINUTA DE T

Foi presente à reunião o Relatóno Final que propõe a adjudicação do fornecimento à empresa
Maugusto - Automação e Supervisão, Limitada, pelo valor de trinta e oito mil e quinhentos euros. ---

Operações Orçamentais - trezentos e novenla e três mil, quatrocenlos e dezoito euros e dez
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Foi igualmente presente, a minuta de contrato

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, adjudicar o fornecimento
à empresa Maugusto - Automação e Supervisão, Limitada, pelo valor de trinta e oito mil e quinhentos
euros, acrescido do lmposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, por um prazo de
noventa dias.
Mais deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de contralo nos termos do número dois do artigo
nonagésimo oitavo do Código dos Contratos Públicos.

PROCESSO 48I17IAD FORNECIMENTO PRODUTOS OUÍMICOS ADJUDICACÃO E
APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTR4TO

acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor
Foi igualmente presente, a minuta de contrato. ------

Foi presente à reunião o projeto de adjudicação que propõe a adjudicação do fornecimento à
empresa SAPEC - QUIMICA, SOCIEDADE ANONIMA, pelo valor de dezoito mil euros, ao qual

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, adjudicar o fornecimento
à empresa SAPEC - QUIMICA, SOCIEDADE ANONIMA, pelo valor de dezoito mil euros, ao qual
acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, por um prazo de trezentos e
sessenta e cinco dias.
Mais deliberou pof unanimidade, aprovar a minuta de contrato nos termos do número dois do artigo
nonagésimo oitavo do Código dos Contratos Públicos.

MINUTA DE CONTRATO

Foi presente à reunião o Relatório Final que propõe a adjudicação da prestação de serviços à
empresa GLOBALAB - Ensaios químicos e microbiológicos, Sociedade Anónima, pelo valor de treze

Foi igualmente presente, a minuta de conlrato.

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, adjudicar o fornecimento
à empresa GLOBALAB - Ensaios químicos e microbiológicos, Sociedade Anónima, pelo valor de
treze mil euros, ao qual acresce o imposto sobre o valor acrescenlado à taxa legal em vigor, por um

üazo de 14 meses. -------------
Mais deliberou por unanimidade, apÍovar a minuta de contrato nos termos do número dois do artigo
nonagésimo oitavo do Código dos Contratos Públicos.

TIFII TALTE
DE ERVI SDE MUNI ES MÓVEIS E DAD

PROCESSO 49/17lAD - ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS - ADJUDICACAO E APROVACAO DE

mil euros, ao qual acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.
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Foi presente à reunião uma Proposta para a alteração do caderno de encargos e convite, relativo ao
procedimento em epigrafe, aprovada poÍ despacho do Administrador Herminio Rodrigues datado de
doze de dezembro
DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração após a apreciação daquele documento, deliberou por

unanimidade ratificar o despacho do Administrador Herminio Rodrigues

PROCES L NGAMENTO DA A EM CASAL DA PONTE
ALFEIZERÃO -

Foi prêsente à reunião o projeto de decisâo de adjudicação, o qual propõe a adjudicaÉo da

empreitada em título à empresa Nuno Roque Unipessoal, Limitada, pelo valor de catorze mil
novecentos e noventa e nove euros e noventa e nove cêntimos

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou poÍ unanimidade, adjudicar a empreitada
em título à empresa Nuno Roque Unipessoal, Limitada, pelo valor de catorze mil novecentos e
noventa e nove euros e novenla e nove cêntimos
lgualmente deliberou por unanimidade, aprovar a não celebraçâo 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
outu bro.

O DA ATRIBU
PROCESSO 6

K COM A
T DE SERVI

A
N LTADORIA EM MATÉR

EM REGIME DE

EXCLUSIVID ADE - PROPOSTA DE PROCEDIMENTO

Para a prestação de serviços em título, foi presente à reunião, a proposta de procedimento a qual

submete à aprovaçâo do Conselho de Administração a escolha do tipo de procedimento, o valor base
contratual, e as peças do procedimento (convite e caderno de encargos).
Foi igualmente presente a informação número sessenta e dois relativa ao cumpÍimento da Lei
quarenta e dois, barra dois mil e dezasseis de vinte e oito de dezembro (LOE 2017).

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.
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E

INVESTI
ENTOS

E6â
NAIS

AOO T DAD
PLANO DE



Serviços Municipalizados de AIcobaça

LrvRo DE ArAs N' l/2017
ATA N" 19 DE 2l-12-2017
nrrrNrÀo onotrÁme

O Diretor Delegado apresentou ao Conselho de Administração, a quinta proposta de alteração ao
Plano Plurianual de lnvestimentos e sexta alteração ao orçamento da Despesa durante o ano dois mil
e dezassete.
Esta alteração, tem como origem o reforço de rubricas dotadas insuficientemente por contrapartida
em anulações de outras cujas dotações se encontram sobrevalorizadas relativamente aos objetivos
inicialmente definidos, -----------
DELIBERAÇÃO: Após ter procedido à apreciação e discussão da proposta, o Conselho de
AdministraÉo deliberou, por unanimidade, aprovar os documentos em causa e remetê-los à Câmara
Municipal para sobre eles se pronunciar e posterior aprovaçâo. :--------

ELEMENTOS RESPONSÁVEIS PARA MOVIMENTAREM AS CONTAS NCÁRIAS EM NOME
DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ALCOBAÇA

DELIBEFIAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, durante o seu mandato,
manter responsáveis para movimentar todas as contas bancárias em nome dos Serviços
Municipalizados de Alcobaça, os seguintes elementos
Paulo Jorge Marques lnácio - Prêsidente do Conselho de Administração; ou -------------------
Herminio José da Cruz Augusto Rodrigues, Administrador do Conselho de Administração; e ------------
lsabel Justino Branco Oliveira - Tesoureira; ou -------------------
lsabel Maria Ferreira Chumbo Capitolino - Substituta da Tesoureira nas faltas e impedimêntos. -----

APROVAçAO DE ACTA EM MINUTA----

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

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar,
reunião, da qual, para constar

pelas doze horas, pelo Senhor Presidente foi dêclarada encerrada a
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ilavrada a presente acta, que eu,
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