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REUNIÃO DA DIREÇÃO

25 DE JUNHO DE 2020

ATA

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniu através do
sistema de videoconferência, a direção da Resitejo, estando presentes: Presidente Paulo
Queimado, Vice-Presidentes: Rui Constantino, Carlos Ramos, Ilda Joaquim e Paulo
Neves, com a seguinte ordem de trabalhos:

1 — Ratificação do despacho do Sr. Presidente da Direção datado de 04.06.2020

2— Análise ao EVEF

3 — Análise dos relatórios de avaliação do valor de estabelecimento elaborado por
entidades independentes

4—Temas para conhecimentos:

4.1 — Balancete a 31 de maio de 2020

4.2 — Relatório de execução orçamental a 31 de maio de 2020

4.3 — Despacho 5615/2020 — Posição dos sistemas

Sendo dez horas e trinta minutos pelo Senhor Presidente da Direção foi declarada aberta
a reunião. Não havendo qualquer pedido de intervenção no período de antes da ordem
do dia, entrou-se de imediato na ordem de trabalhos, tendo sido tomadas as seguintes
decisões:

1 — Ratificação do despacho do Sr. Presidente da Direção datado de 04.06.2020

Presente o despacho exarado pelo Presidente da Direção em 04 de junho de 2020,
através do qual aprova o relatório final, a adjudicação e a minuta do contrato referente
ao concurso público com a referência 02/CP/Resitejo/2020. Analisado o procedimento
foi deliberado por unanimidade ratificar o referido despacho.

2 — Análise ao EVEF

Pelo Senhor Presidente da Direção foi a direção informada que o documento foi
apresentado para conhecimento dos membros da direção, atendendo que o processo
de análise do mesmo irá prosseguir através de reuniões a realizar com a equipa da PWC
que produziu o mesmo atendendo que da análise efetuada ao documento resultam
várias dúvidas que se pretendem ver esclarecidas através da realização das referidas
reuniões, por forma a que no documento final seja claro as razões dos montantes a
estabelecer como tarifa para o período regulatório de 2020 a 2024.
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3 — Análise dos relatórios de avaliação do valor de estabelecimento elaborado por

entidades independentes

Presentes para análise e deliberação a minuta de contrato a celebrar entre a Resitejo e

RSTJ de cessão de estabelecimento e património, assim como os documentos

complementares do mesmo constituídos pelo relatório de avaliação imobiliária

elaborado pelo Instituto de Avaliação Imobiliária, relatório de avaliação indicativa dos

capitais próprios elaborado pela PWC e relatório preliminar elaborado pelo ROC Dr.

Manuel Lázaro Oliveira Brito. Analisados os documentos apresentados foi deliberado

concordar com o valor atribuído (2.814.000 €) e aprovar a minuta de contrato devendo

o processo ser remetido à Assembleia Geral para análise e votação.

4—Temas para conhecimentos:

4.1 — Balancete a 31 de maio de 2020

4.2 — Relatório de execução orçamental a 31 de maio de 2020

4.3 — Despacho 5615/2020 — Posição dos sistemas

Presentes para conhecimento os documentos referentes ao balancete, relatório de

execução orçamental e ofício remetido pela Associação representativa dos sistemas aos

Senhores Secretários de Estado da Economia e do Ambiente com referência ao

despacho n2 5615/2020 de 20 de maio. Sobre os documentos apresentados usou da

palavra o Diretor Geral para informar os presentes da sua preocupação sobre os

resultados obtidos nos cinco primeiros meses do ano, com especial incidência para

rúbrica dos rendimentos referente aos valores recebidos de contrapartida pela entrega

dos recicláveis às entidades gestoras, que se encontram em 9% abaixo do valor

estimado, pese embora o aumento registado nos resíduos recolhidos na recolha

seletiva, estando tal facto relacionado com a quebra de receita derivada da diminuição

dos valores da “mescla” e dos problemas relacionados com o valor das embalagens

secundárias e terciárias. Já no que se refere às rúbricas de gastos alertou para a subida

dos custos de energia elétrica que já ultrapassam em 12 ¾ os custos previstos para os

primeiros cinco meses do ano, assim como para os custos já suportados no período de

janeiro a maio nas rúbricas referentes aos consumos de gasóleo e aos custos das

reparações com as viaturas pesadas e viaturas não matriculadas, que a manterem-se

vão ultrapassar os custos orçamentados para o exercício de 2020.

Após a intervenção do Diretor Geral e não havendo qualquer pedido para o uso da

palavra, sendo onze horas e trinta minutos, foi pelo Presidente da Direção declarada

encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata tendo sido deliberado aprovarem

minuta o conteúdo da mesma.
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A presente ata vai ser assinada por mim, Diamantino Cordeiro Duarte, que a redigi

________________________________

e pelos membros da Direção presentes.

O Presidente da Direção

/ PAULOJORGEMIRA
LUCAS CEGONHO

QUEIMADO
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Paulo Jorge Queimado

Os Vice—Presidentes

ILDA MARIA PINTO
Assinado de forma digital

RODRIGUES RODRIGUES JOAQUIM
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Ilda Maria Joaquim

[Assinatura QualificadaJ Assinado de forma digital por

Paulo Jorge Alcobia
das Neves Dados: 2020.07.07 11:51:50+011001

Paulo Neves

Assinado por: RUI CONSTANTINO MARTINS
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Rui Manuel Constantino

CARTÃO DE CDADÃ0

Carlos Ramos /iv
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