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ACTA NÚMERO QUATRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E SETE DE JANEIRO DE DOIS MIL 
E ONZE---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e sete dias do mês de Janeiro de dois mil e onze, nesta cidade de Santiago do 
Cacém e Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel 
Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa 
Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, Óscar Domingues 
Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias Vereadores, a 
fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a acta número três 
da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS -------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador José 
Rosado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------  
FESTIVAL DE ARTE SACRA----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que no dia vinte e dois de Janeiro esteve em Campo 
Maior na sede da Delta com o comendador Rui Nabeiro, para solicitar um patrocínio para o 
Festival de Arte Sacra, que será realizado pela Diocese de Beja e que terá lugar em alguns 
dos Municípios do Alentejo.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LIGAÇÃO DO EMISSÁRIO DE SANTIAGO DO CACÉM À ETAR DE RIBEIRA 
DOS MOINHOS. ---------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor presidente deu conhecimento que no dia vinte e cinco de Janeiro, de manhã, 
decorreu na sala de sessões do Município a assinatura do contrato da ligação do emissário 
de Santiago do Cacém à ETAR de Ribeira dos Moinhos, contrato assinado entre a empresa 
Águas de Santo André e a empresa Guedol vencedora do concurso. ----------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DOS BAIRROS 
DA PETROGAL E DA VÁRZEA – VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ. ------------------  
O Senhor presidente deu conhecimento que no dia vinte e cinco de Janeiro, de tarde, 
decorreu no Gabinete Municipal de Santo André a assinatura do contrato para remodelação 
da rede de abastecimento de águas nos Bairros da Petrogal e Várzea em Vila Nova de Santo 
André, entre a empresa Águas de Santo André e a empresa Consdep, que irá executar a 
referida obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que esta obra irá ser executada ao abrigo do PIQURB. -----------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DIRECÇÃO REGIONAL DE TURISMO DO ALENTEJO – VISITA AO 
CONCELHO DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Vereador Álvaro Beijinha o qual deu 
conhecimento que esteve no concelho de Santiago do Cacém uma delegação da Direcção 
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Regional de Turismo do Alentejo, no âmbito do programa “Conhecer para agir” a qual foi 
acompanhada por técnicos da Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo. Esta 
visita teve como objectivo conhecer melhor o território e contactar com os empresário da 
região. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que do programa, que foi elaborado pelos Técnicos da Câmara Municipal, 
constava a visita a vários locais de interesse turístico, bem como restaurantes e unidades 
hoteleiras do concelho. ----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade questionou sobre quem representou a Câmara Municipal 
nesta visita. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que a Câmara Municipal se fez representar pelo 
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo, Dr. Pedro Tojinha e por uma 
Técnica, Drª Alexandra Gonçalves, e num dos Jantares estiveram presentes o Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, a Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e o próprio. ---  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que muitas vezes os técnicos não conhecem 
aquilo que recomendam. --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que os técnicos da Câmara Municipal conhecem 
bem o concelho, e que estas iniciativas são muito importantes para a promoção da região, e 
para o conhecimento da realidade e não apenas dos catálogos. -----------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que foram feitos elogios por parte dos Técnicos da Direcção 
Regional de Turismo pela organização e à forma como foram recebidos. ----------------------   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto na Ordem do Dia: ----------------  
Sistema de aquecimento nas Piscinas Municipais – Integração de energia solar e 
biomassa. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aprovada a proposta, por unanimidade. --------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA:--------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e seis de 
Janeiro do ano em curso, eram as seguintes: ---------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 753.333,63 € (setecentos e cinquenta e três mil 
trezentos e trinta e três euros e sessenta e três cêntimos). ------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 421.709,61 € (quatrocentos e vinte e um mil 
setecentos e nove euros e sessenta e um cêntimos)--------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Fundo fixo de caixa – Gabinete de Apoio ao Empresário ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número noventa e nove DAGF barra SC de Dois Mil e Onze. ---  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Aprovar a constituição do seguinte fundo fixo de caixa, visando 
exclusivamente facilitar trocos nas cobranças efectuadas no Gabinete de Apoio ao 
Empresário. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Divisão/Serviço Valor Responsáveis 
DDET/GAE 60,00€ 1º Pedro Tojinha 

2º Ana Valadas 
FUNDAMENTOS – De acordo com o ponto 2.9.10.1.1. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 
de Fevereiro (POCAL).----------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Concurso Público para Execução da Reabilitação da Colectiva A2 – 
ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de prazo para apresentação das propostas ---------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e oito de dois mil e dez da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Aprovar a prorrogação de prazo para apresentação das propostas pelo 
período de 30 dias a contar da data de envio do aviso para publicação em Diário da 
Republica, respectivo aviso de prorrogação, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número dezoito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo senhor Secretário da reunião.--------------  
2 – Aprovar o aditamento ao programa de procedimento que se junta em anexo ao processo. 
FUNDAMENTOS: 1 - Foram apresentadas listas de erros e omissões por parte dos 
interessados, num total de 3 empresas. ---------------------------------------------------------------  
Foram efectuadas duas prorrogações de prazo para apresentação das propostas publicadas 
em Diário da República n.º 237 de 09.12.2010 com o aviso n.º 1145/2010 e Diário da 
República n.º 2 de 04.01.2011 com o aviso n.º 8/2011. --------------------------------------------  
As listas de erros e omissões apresentadas estão ainda a ser analisadas pela Câmara 
Municipal, pelo que se torna necessário efectuar nova prorrogação de prazo para 
apresentação das propostas de forma a garantir o tempo necessário para uma análise 
correcta das listas de erros e omissões.----------------------------------------------------------------  
2 – Artigos 61º e 64ºdo Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei nº 
18/2008 de 29 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Projecto de aquisição / produção de Cartografia Digital – transferência de 
verba para a CIMAL-----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho Santiago do Cacém--------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Divisão de Informática, Informação 01/DI/2011 de 11/01/2011, Processo 
nº 800.01/DI/2002. ---------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 14.740,17 € (catorze mil setecentos e 
quarenta euros e dezassete cêntimos) para a Comunidade Intermunicipal do Alentejo 
Litoral. 
FUNDAMENTOS: Importância relativa à comparticipação do Município no projecto em 
epígrafe, o qual compreende uma cobertura total do território da Comunidade nas escalas 
1:10.000, áreas rurais, e 1:2.000 áreas urbanas.------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALVALADE -------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 31.1.1 com as Informações nº 77/2010, nº 86/2010, nº 
93/2010 e nº 110/2010 da Divisão de Cultura e Desporto------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 912,20 € (novecentos e doze 
euros e vinte cêntimos) referente a 350 refeições, servidas pelo Agrupamento de Escolas de 
Alvalade, aos alunos e professores participantes no Corta Mato Escolar Concelhio, 
realizado no dia 11 de Janeiro de 2011.---------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. As Escolas que colaboraram na organização do Corta Mato Escolar 
Concelhio prestam um apoio muito importante na sua divulgação e organização, 
contribuindo assim, para a dinâmica desportiva do nosso Concelho. ----------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SOCIEDADE HARMONIA --------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 18/SAC/DSC/2010 com o Processo nº 11.A.1 do Serviço 
de Acção Cultural da Divisão de Cultura e Desporto. ----------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) 
para a Sociedade Harmonia, destinada a apoiar as actividades desenvolvidas em 2010, 
sendo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- 5.000,00 € (cinco mil euros) destinados ao Coral Harmonia como forma de apoio às suas 
actividades.------------------------------------------------------------------------------------------------  
- 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) destinados à Escola de Piano, ao Grupo de 
Teatro, à Escola de Dança e à Escola de Cordas como forma de apoio às suas actividades.--  
FUNDAMENTOS: 1. A Sociedade Harmonia é uma Associação de instrução e recreio 
fundada em 1847, é a associação mais antiga do Concelho e tem como objectivos: -----------  
- Estreitar as relações de amizade e convivência entre os seus associados e proporcionar-lhe 
um recreio agradável e instrutivo por meio da leitura, música, teatro, conferências, saraus, 
reuniões familiares, desportos, jogos permitidos por lei, etc. --------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador Carlos Pereira Dias. -------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Resolução do contrato de concessão do direito à exploração do Bar das 
Piscinas Municipais”. ----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03-08.01/2009 do Serviço de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
PROPOSTA: Resolver, por acordo, o contrato de concessão do direito à exploração do Bar 
das Piscinas Municipais, em Santiago do Cacém, celebrado em 2 de Fevereiro de 2010, com 
Adriana de Souza Borges Matias, com efeitos a partir de 20 de Janeiro de 2011.--------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pela concessionária. ----------------------  
2 - Nos termos do ponto 2 da cláusula terceira, do Contrato de Cedência do Direito à 
Exploração de Bar. ---------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Hasta Pública para Adjudicação do Direito à Exploração do Bar das 
Piscinas Municipais.------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 08-01.01/2011 do Serviço de Património.-----------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Efectuar procedimento por hasta pública para adjudicação do direito à 
exploração do “Bar” das Piscinas Municipais;-------------------------------------------------------  
Dois: Aprovar as condições da hasta pública e o caderno de encargos da exploração do Bar, 
conforme documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
dezanove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------  
Três: Efectuar a hasta pública na reunião da Câmara Municipal do dia 24 de Fevereiro de 
2011, pelas 10,00 horas.---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o disposto na alínea f) do nº1 do art.º 64º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovar a atribuição do lote nº 26 do Parque Empresarial do Cercal, e 
Aprovação da Minuta do Contrato de Promessa de Compra e Venda. ---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01-01.02/2011 do Serviço de Património.-----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a atribuição do lote nº 26, sito no Loteamento Municipal do 
Parque Empresarial do Cercal, inscrito na matriz sob o Artigo 3 889º, e descrito na CRP de 
Santiago do Cacém sob a ficha n.º 1912/20080827, da freguesia do Cercal do Alentejo, à 
Associação de Caçadores e Pescadores do Regime Livre de Santiago do Cacém, para 
construção da Sede da Associação, pelo valor de 5.359,20€.--------------------------------------  
DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, documento que é 
dado como reproduzido na presente acta com o número vinte, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo senhor Secretário 
da reunião, o qual deverá ser assinado no prazo de 15 dias após a notificação para o efeito.-  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea f) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro.  
DOIS – De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais em 
vigor no Município. --------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e dos Senhores 
Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleito do PS. ------------------------------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ----------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos chamou a atenção para o facto de se 
estar a atribuir um lote, com cerca de quatrocentos metros quadrados, a uma Associação 
para construção da Sede, referiu ainda que considera que este tipo de actividade não se 
enquadra numa ZIL.--------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu concordar com o que foi mencionado pelo 
Senhor Vereador Óscar Ramos e questionou se a Associação terá dinheiro para a construção 
deste equipamento. --------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que esta Associação mostrou interesse desde o 
início da construção da ZIL, em adquirir um lote, e que nunca foi referido por parte desta 
entidade a falta de verba para a construção da sede. ------------------------------------------------  
Mais referiu que o que se está a aprovar é um contrato de promessa de compra e venda, e 
caso este não seja cumprido o lote reverterá para o Município. -----------------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que, recebeu os membros desta Associação 
em vários atendimentos e que sempre foi colocada a necessidade de ter um espaço para a 
sede e nunca se falou em problemas financeiros. ---------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu ser um defensor da utilização de espaços já existentes, como 
escolas primárias desactivadas, no entanto irá votar favoravelmente tendo deixado um alerta 
para que este processo seja acompanhado com alguma atenção.----------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3/DGU/SAU, de dois mil e onze, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
 TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número vinte e um, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: BEL-HABITAT S.A ------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Recepção Provisória das Obras de Urbanização referentes aos 
Loteamentos nºs 40025/2000 e 42004/2000 – Vila Nova de Santo André.-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal do Pica-Pau  – Vila Nova de Santo André. ------  
REFERÊNCIA: Processos de loteamento nºs 40025/2000 e 42004/2000, da Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística. ------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a recepção provisória das obras de urbanização, ficando cativo 10% 
do valor inicial da garantia bancária, 48.188,87 € (quarenta e oito mil cento e oitenta e oito 
euros e oitenta e sete cêntimos).------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infra-estruturas 
correspondentes ao presente loteamento, foi prestada a garantia bancária nº 72002208642 
da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Santiago do Cacém, com o valor inicial de 
481.888,65€ (quatrocentos e oitenta e um mil oitocentos e oitenta e oito euros e sessenta e 
cinco cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------  
Na sequência do pedido de recepção provisória das obras de urbanização, deslocou-se ao 
local uma equipa técnica da Câmara Municipal, a fim de verificar se a rede de esgotos 
pluviais, se encontra a funcionar nas devidas condições, sem provocar inundações na cave 
(estacionamento). Pelo observado, verificou-se que a rede em questão, presentemente, 
encontra-se a funcionar em perfeitas condições. ----------------------------------------------------  
Face à situação constatada na vistoria entende-se que o problema da deficiente drenagem de 
águas pluviais, tenha sido resolvido, pelo que se considera que estão reunidas as condições 
para a recepção provisória das obras de urbanização, pelo que se mantém cativo, somente 
10% do valor inicial da garantia bancária o que corresponde a 48.188,87 € (quarenta e oito 
mil cento e oitenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos), sendo o remanescente libertado 
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com a recepção definitiva das obras, em conformidade com o n.º 5 do art.º 54 e art.º 87º do 
Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ FRANCISCO E OUTROS. ------------------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovação do Loteamento (Desenho urbano)  obras de urbanização e 
valor da garantia bancária, processo  n.º 5/2010 em nome de José Francisco -------------  
LOCALIZAÇÃO: Amoreira – Alvalade. -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 5/2010 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o loteamento n.º 5/2010, com obras de urbanização, sito em 
Amoreira Alvalade, a levar a efeito por JOSÉ FRANCISCO E OUTROS, sobre o prédio 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 509/19990330, 
inscrito na Matriz Predial rústica sob o artigo 225.º, Secção Q (parte), no qual se prevê a 
constituição de 2 lotes destinados a Indústria, conforme planta síntese e memória descritiva, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número vinte e dois, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo senhor Secretário da reunião, havendo lugar ao pagamento de 
Compensações Urbanísticas e de encargos de infra-estruturas primárias (sujeitas a 
actualizações anuais) relativa às áreas brutas de construção propostas/criadas, 
designadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Compensações Urbanísticas no valor de 21.211,09 € (vinte e um mil duzentos e onze euros 
e nove cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------  
Encargos de infra-estruturas primárias no valor de 37.830,87 € (trinta e sete mil oitocentos e 
trinta euros e oitenta e sete cêntimos) ----------------------------------------------------------------  
Aprovar a apresentação de garantia bancária no valor de 37.000,00 € (trinta e sete mil 
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aprovar o prazo de um ano para a execução das obras de urbanização. -------------------------  
Área a ceder ao domínio público para passeios e arruamentos: 950,00 m2 . --------------------  
FUNDAMENTOS: Tendo em conta que não são excedidos os limites previstos no n.º 1 do 
artigo 16.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização é dispensável o período 
de consulta pública previsto no artigo 22.º do Decreto Lei .º 555/99, de 16/12 na sua actual 
redacção, pelo que nos termos do artigo 23.º do referido diploma cabe à Câmara Municipal 
deliberar sobre o pedido de licenciamento.-----------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: VÍTOR MANUEL PIRES MARQUES. -----------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração de Loteamento n.º 6/2010 em nome de Vítor Manuel Pires 
Marques, Loteamento da Banda ZIL, Lote 10 – Alvalade-------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento da Banda ZIL, lote 10 – Alvalade. ----------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 6/2010, da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de Loteamento n.º 6/2010, requerida por Vítor Manuel 
Pires Marques para o lote 10 do Loteamento da Banda ZIL, Alvalade, prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 603/19920811, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 1540 (parte) da freguesia de Alvalade. ------------------  
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A operação consiste na alteração do polígono de implantação do anexo, na diminuição da 
respectiva área bruta de construção, na criação de um polígono de implantação para um 
telheiro e na previsão da uma área bruta de construção para o mesmo (24 m2 ), de acordo 
com o documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número vinte e três, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo senhor Secretário da reunião.------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua actual redacção, foi feita notificação, através de Edital, para efeitos de 
pronúncia, no prazo de dez dias úteis, não tendo havido qualquer oposição escrita à 
alteração ao Loteamento, no prazo referido. ---------------------------------------------------------  
Nos termos dos artigos 27.º n.º 4 e 23.º do Decreto-Lei acima referido, cabe à Câmara 
Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ROGÉRIO PEREIRA ---------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração de Loteamento n.º 10/2010 em nome de Rogério Pereira, 
Loteamento da Canada , Lote 35 – Brescos – Santo André------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento da Canada, lote 35 – Brescos – Santo André.---------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 10/2010, da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística ---------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de Loteamento n.º 10/2010, requerida por Rogério 
Pereira para o lote 35 do Loteamento da Canada, Brescos, Santo André, prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 1880/19930122, inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3209 da freguesia de Santo André. -------------------  
A operação consiste na alteração do polígono de implantação para habitação e anexo, 
aumento da área de construção de 165,00 m2 para 173,39 m2 para habitação, de acordo com 
o documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número vinte e quatro, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo senhor Secretário da reunião.------------------------------------------------------  
Há lugar ao pagamento dos encargos das infra-estruturas primários no valor de 62,10 € 
(sessenta e dois euros e dez cêntimos). ---------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua actual redacção, foi feita notificação, através de Edital, para efeitos de 
pronúncia, no prazo de dez dias úteis, não tendo havido qualquer oposição escrita à 
alteração ao Loteamento, no prazo referido. ---------------------------------------------------------  
Nos termos dos artigos 27.º n.º 4 e 23.º do Decreto-Lei acima referido, cabe à Câmara 
Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ADEGA DOS OLIVEIRAS – GASTRONOMIA, LDA. ---------------------  
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento 
de restauração e bebidas misto – “Adega dos Oliveiras”---------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Estrada Nacional n.º 261, Vale da Eira – Ermidas Sado -------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 316 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Deferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 02 horas da manhã, todos os dias da semana.  
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FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 8º do Regulamento de horário de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais no concelho de Santiago do Cacém, a 
Câmara Municipal tem competência para alargar ou restringir os limites de horários fixados 
no Regulamento, devendo para tal, nos termos do artigo 9º do citado Regulamento serem 
ouvidas as seguintes entidades que emitem parecer não vinculativo: As associações de 
consumidores, a Junta de Freguesia onde o estabelecimento se situa, as associações 
sindicais, as associações patronais e a entidade policial. -------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Redução de horário de funcionamento do estabelecimento de Bebidas 
Simples denominado “Tasca da Esquina”---------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Bairro do Pinhal, Bloco C2, n.º 8 – Vila Nova de Santo André ----------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 126 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Restringir o horário de funcionamento do estabelecimento comercial 
mencionado em epígrafe, para as 24h00. -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com o n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Horário de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais em vigor no Município, a Câmara 
Municipal tem competência para restringir os limites de horários fixados no Regulamento, 
por sua iniciativa ou pelo exercício de direito de petição dos administradores, em casos 
devidamente justificados e que se prendam com as razões de segurança ou de protecção da 
qualidade de vida dos cidadãos.------------------------------------------------------------------------  
2.º De acordo com as diversas reclamações apresentadas devido ao ruído provocado pelo 
funcionamento do referido estabelecimento. ---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Sistema de aquecimento nas Piscinas Municipais – Integração de energia 
solar e biomassa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cidade de Santiago do Cacém -------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos. --------------------  
PROPOSTA: Aprovar a integração de energia solar e biomassa para aquecimento nas 
Piscinas Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Em conformidade com análise técnica, económica e ambiental da 
integração de Energia Solar e Biomassa que se anexa, com o objectivo de reduzir os custos 
com o aquecimento da água das piscinas, potenciar o aproveitamento da energia solar, 
garantir a alimentação da caldeira com recursos naturais, praticamente, independente das 
variações do mercado, tendo em conta a nossa envolvente e diversidade de opções para a 
alimentação (escamas de pinha, estilha e outras), com menor integração de mão-de –obra, 
energia e meios logísticos, com redução de CO2, conforme o estabelecido pelo pacto de 
Autarcas.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 No âmbito da discussão da proposta o Senhor Vereador Óscar Ramos referiu o seguinte: --  
 “Em 23 de Dezembro de 2010 aprovou a Câmara Municipal por unanimidade a proposta de 
Projecto tendente a substituir o actual sistema de aquecimento de água das Piscinas 
Municipais, como forma não só de reduzir custos mas também contribuir para o 
compromisso de reduzir as emissões de CO2. -------------------------------------------------------  
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Na ocasião foram, no entanto, levantadas algumas questões às quais a Proposta não 
respondia porque não continha elementos comparativos que enquadrassem alternativas 
energéticas, quer de uma Caldeira de características versáteis e, particularmente, o recurso à 
Energia Solar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Os esclarecimentos prestados posteriormente, em reunião de Câmara de 13 de Janeiro de 
2011, não se revelaram suficientes porque demasiados genéricos e sem o indispensável 
suporte de Análise Técnica, Económica e Ambiental. ----------------------------------------------  
Com base em estudos elaborados para aplicação em Piscinas de Concelhos que nos são 
próximos recorremos a um Técnico especialista, com “Projectos já Testados”, e elaborou-se 
a actual Proposta de Análise Técnica, Económica e Ambiental que, em nosso entender, 
responde às dúvidas levantadas e nos parece justificar uma reanálise do Projecto já 
aprovado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
A abordagem da problemática energética e a procura de ganhos de eficiência e 
aproveitamento das energias renováveis é, hoje, cada vez mais uma obrigação de todos, em 
particular, os que têm responsabilidade pela gestão dos dinheiros públicos”.-------------------  
O Senhor Presidente referiu que o documento apresentado não põe em causa a proposta 
aprovada pela Câmara Municipal e que, tal como referido pelo Senhor Vereador Óscar 
Ramos ao manter os dois sistemas em funcionamento, o existente e o agora proposto, iria 
obrigar a Câmara Municipal a ficar presa ao contrato com a GALP.-----------------------------  
Mais referiu que foi feito um estudo pelo técnico da Câmara Municipal e verificou-se que 
seria mais vantajoso a não colocação de painéis solares.-------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que apesar desta proposta em nada beliscar a 
proposta aprovada pela Câmara Municipal, considera que seria interessante rever a situação 
de forma a englobar o sistema solar. ------------------------------------------------------------------  
Mais acrescentou que deveria haver uma maior reflexão em torno desta proposta dado que 
existem Câmaras próximas a utilizarem este sistema. ---------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que esta proposta foi apresentada com um 
espírito positivo, para melhorar a proposta anteriormente aprovada. ----------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu considerar que a introdução dos painéis solares e 
uma caldeira versátil, iria beneficiar em muito o funcionamento do aquecimento da água 
das Piscinas Municipais e que a questão de manter ou não o sistema de GPL será uma 
opção da Câmara Municipal, dado que o sistema proposto assegura, por si só, o 
aquecimento das águas das piscinas. ------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que não irá entrar em discussão sobre este assunto uma vez que 
é uma matéria que não domina, no entanto acredita nos pareceres dos técnicos que 
trabalham para a Câmara Municipal, e segundo o parecer do Senhor Eng. Leitão os painéis 
solares não são recomendados e iriam encarecer em quase o dobro, a proposta 
anteriormente aprovada.---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que é de enaltecer o momento que aconteceu 
nesta reunião em que foram discutidos dois pontos de vista diferentes sobre um assunto do 
interesse do Município.----------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Rejeitar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos contra, do Senhor Presidente e Senhores Vereadores 
Margarida Santos e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, tendo o Senhor Presidente usado o 
voto de qualidade. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Três votos a favor, dos Senhor Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, e 
do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ------------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Presidente e em representação dos eleitos da 
CDU, foi apresentada a seguinte declaração de voto:-------------------------------------------  
 “Apreciada cuidadosamente do ponto de vista técnico a proposta apresentada pelos 
senhores Vereadores Óscar Ramos e Arnaldo Frade, votamos contra pelas seguintes razões: 
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1. Na descrição do sistema não se encontram documentados os 51% das necessidades 
energéticas, conseguido através dos painéis solares, nem referência a qualquer análise das 
condições do local e condições geográficas. ---------------------------------------------------------  
Recordamos que as necessidades energéticas nos meses mais críticos tais como Janeiro, 
Fevereiro, Novembro e Dezembro a média diária de radiação solar na superfície terrestre 
para a zona de Santiago do Cacém varia no intervalo entre 1,85 e 2.92 Kwh/m2/dia para os 
meses referidos anteriormente, já que é neste período que necessitamos de maior quantidade 
de calor.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
A proposta apresentada obrigaria a um ritmo de funcionamento da caldeira para uma 
potência máxima não aconselhável para estes equipamentos. -------------------------------------  
2. a solução proposta para a utilização de uma caldeira a escama de pinha para 580Kw não 
parece ser a melhor opção, não pelo facto do combustível utilizado mas sim pelo critério de 
escolha, de um combustível que obriga a armazenamento de grandes dimensões, para além 
de outros inconvenientes .-------------------------------------------------------------------------------  
A escama de pinha apresenta um PCI inferior aos PELLETS, obrigando por isso à reserva 
de um espaço maior para armazenagem de uma quantidade de sílica combustível para 
garantir o mesmo poder calorífico. --------------------------------------------------------------------  
A utilização de escama de Pinha apresenta na sua composição resíduos de sílica/areias 
resultante do seu processo de recolha, no solo. ------------------------------------------------------  
Este composto abrasivo provoca a médio e longo prazo desgaste no sistema de transporte 
“alimentador sem fim”.----------------------------------------------------------------------------------  
A Acumulação de sílicas provoca ainda a obturação no bico de combustão da caldeira 
diminuindo o tempo de vida dos equipamentos.-----------------------------------------------------  
As sílicas pela sua granulometria provocam ainda a corrosão nas paredes metálicas do 
Sistema Mecânico da Caldeira.-------------------------------------------------------------------------  
3. Quanto a recolha de cinzas de combustão recolhidas em bandejas colocadas na parte 
inferior da caldeira a sua limpeza é mais assídua, havendo necessidade de 2 a 3 limpezas 
semanais (informação recolhida nos locais que possuem este tipo de sistema). ----------------  
4. Quanto ao aquecimento das águas sanitárias (4 m3) referido na proposta apresentada, o 
mesmo não tem expressão face aos 720 m3 que são necessários para aquecer na utilização 
normal das piscinas, para as temperaturas recomendadas de 29/ 30º C. -------------------------  
Recordamos que a proposta do município também prevê este aquecimento uma vez que este 
se encontra integrado no Sistema Hidráulico existente. --------------------------------------------  
5. Na proposta apresentada para a utilização de caldeiras de 580 Kw, as mesmas têm 
dimensões que eventualmente apresentarão limitações à sua colocação face ao espaço 
disponível.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
6. A colocação de painéis solares térmicos apresenta alguns problemas relativos à sua 
colocação na cobertura do edifício da Piscina, peso, orientação dos painéis para o Lado Sul, 
sobrecarga não previsto na estrutura do Edifício e manutenção das placas e estruturas 
metálicas estruturais de apoio.--------------------------------------------------------------------------  
Recordamos que a localização geográfica do edifício está também condicionada a uma 
diminuição, quanto ao aproveitamento da inclinação do Sol, posição Sul. ----------------------  
Como foi proposta a continuação das caldeiras a gás propano ligadas em paralelo como 
reservas, o espaço disponível não comporta a existência de três Caldeiras no mesmo local, 
isto é: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- 1 Caldeira – 580 Kw – Pellets ou Caldeira – 580 Kw – Escama de Pinha; --------------------  
- 1 Caldeira – FERROLI – 350 Kw – Existente – G.P.; --------------------------------------------  
- 1 Caldeira – FERROLI – 200 Kw – Existente – G.P. ---------------------------------------------  
Como síntese afirmamos que é impossível instalar a Caldeira proposta neste espaço. --------  
CONCLUSÃO FINAL---------------------------------------------------------------------------------  
De forma a sintetizar esta questão referimos os seguintes aspectos:------------------------------  
O Sistema aprovado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém -----------------------  
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- Garante que uma vida média igual ou superior a 20 anos (Desde que se cumpra o 
programa de manutenção recomendado)--------------------------------------------------------------  
- Eliminaremos completamente as emissões de CO2 contribuindo assim para a redução de 
20 % estabelecido pela União Europeia, garantindo assim o compromisso de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, contribuindo desta forma para os objectivos 
estabelecidos no Pacto de Autarcas assumido pelo Município. -----------------------------------  
- A continuação de caldeiras a Gás Propano obriga o Município à continuação de um 
contrato assumido com a GALP – Energia que estabelece no seu Art.º 7.º a obrigação da 
Autarquia consumir 5 ton/ano. -------------------------------------------------------------------------  
- Caso o Município não adquira a quantidade anual estimada de Gás Propano prevista no 
contrato, a GALP – Energia reserva-se o direito de prorrogar o contrato até à verificação do 
consumo anual estimado. -------------------------------------------------------------------------------  
- A utilização de uma única Caldeira condiciona a exploração normal da instalação das 
piscinas podendo o sistema parar, por motivo de eventual avaria ou trabalhos de 
manutenção assim como obriga a um esforço do equipamento em regime permanente, 
encurtando por isso o tempo de vida do equipamento, ---------------------------------------------  
Uma vez que o sistema do aquecimento solar não garante as necessidades pretendidas, visto 
tratar-se de sistemas de entalpia baixo, ---------------------------------------------------------------  
- Em face desta situação não é economicamente viável a proposta apresentada uma vez que 
mantém esta situação, quando estamos a tratar de uma mudança radical ao Sistema 
existente.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
- A proposta do Município prevê um investimento total amortizável em cerca de 2,9 anos 
para um investimento previsto de € 148.772,90, valor que poderá baixar face á concorrência 
do mercado de instaladores destas especialidades. --------------------------------------------------  
- A garantia dos equipamentos é de 2 anos o que nos permite uma margem muito boa face 
ao investimento amortizável. ---------------------------------------------------------------------------  
- Os períodos de retorno de investimento dilatados para mais de dois anos do que o 
previsto, tal como prevê a proposta em discussão obrigará a contratos de manutenção 
suplementares, para além dos dois anos de garantia. -----------------------------------------------  
O investimento estimado pela proposta apresentada é sensivelmente o dobro do previsto 
pelo Município.-------------------------------------------------------------------------------------------  
- Em resumo poderemos afirmar que a proposta apresentada pelo Município é a que melhor 
defende os seus interesses. ------------------------------------------------------------------------------  
O Presidente Vítor Proença -----------------------------------------------------------------------------  
A Vereadora Margarida Santos-------------------------------------------------------------------------  
O Vereador Álvaro Beijinha”---------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Vereador Óscar Ramos em representação dos Vereadores do Partido 
Socialista e do Vereador do PSD, foi apresentada a seguinte declaração de voto: -------  
“Em 23 de Dezembro de 2010 aprovou a Câmara Municipal por unanimidade a proposta de 
Projecto tendente a substituir o actual sistema de aquecimento de água das piscinas 
municipais, como forma não só de reduzir custos mas também contribuir para o 
compromisso de reduzir as emissões de CO2. -------------------------------------------------------  
Na ocasião foram, no entanto, levantadas algumas questões às quais a proposta não 
respondia porque não continha elementos comparativos que enquadrassem alternativas 
energéticas, quer de uma caldeira de características versáteis e, particularmente, o recurso à 
energia solar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Ainda assim, votamos a proposta favoravelmente e de boa fé na expectativa de que os 
elementos a fornecer evidenciassem uma fundamentação justificativa de que estávamos 
perante a melhor opção. --------------------------------------------------------------------------------  
Todavia, os esclarecimentos prestados posteriormente, em reunião de câmara de 13 de 
Janeiro de 2011, pelo técnico responsável pela proposta aprovada em 23 de Dezembro, não 
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se revelaram suficientes porque demasiado genéricos e sem o indispensável suporte de 
análise técnica, económica e ambiental. --------------------------------------------------------------  
Como o estudo não foi apresentado, também a quantificação do aproveitamento de energia 
solar em kWh/ano não foi efectuada. -----------------------------------------------------------------  
De acordo com a informação prestada na citada reunião de 13 de Janeiro de 2011, o 
aproveitamento da energia solar, alegadamente, não se justificaria porque teria um baixo 
rendimento e seria muito dispendioso. Foi referido que implicaria a cobertura dos cerca de 
1.800 m2 do tecto com 743 placas a € 782,80 com o custo total de € 581.620,40.-------------  
Tendo em conta estudos elaborados para aplicação em piscinas de concelhos que nos são 
próximos recorremos ao técnico especialista, neles envolvido. Pedimos-lhe que elaborasse 
uma análise técnica, económica e ambiental, que clarificasse as dúvidas surgidas e nos 
ajudasse a fundamentar a opção que melhor sirva os interesses do município e dos 
munícipes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desse trabalho resultou uma análise técnica, económica e ambiental, de que destacamos as 
seguintes conclusões: -----------------------------------------------------------------------------------  
A Integração do solar térmico e pellets tem um investimento previsto de € 286.250,00 
(inclui o solar e projecto), a poupança anual em relação ao GPL (€ 71.095,00) será de € 
54.862,00, o PRI será de 5,2 anos, a TIR será de 23,4%.-------------------------------------------  
A Integração de solar térmico e escama de pinha tem um investimento previsto de € 
292.650,00 (inclui o solar e projecto), a poupança anual em relação ao GPL (€ 71.095,00) 
será de € 64.654,00, o PRI será de 4,5 anos, a TIR será de 28,2%. -------------------------------  
A instalação de painéis solares aconselhada é de 108 placas que ocupam uma área de cerca 
de 216 m2, com um investimento de € 127.450,00, e contribuem com cerca de 50% do total 
das necessidades energéticas anuais. ------------------------------------------------------------------  
Ou seja, a Integração de Painéis Solares é aconselhável para qualquer tipo de caldeira a 
adoptar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Embora na altura do arranque das piscinas tivesse sido sugerido um estudo que integrasse o 
aproveitamento de energia solar e o argumento fosse o mesmo (não se justificar o 
aproveitamento da energia solar devido ao elevado investimento e reduzido 
aproveitamento), sem que nenhum estudo tenha sido feito e apresentado, podemos dizer 
que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A preços actuais a Integração de painéis solares, com um investimento de cerca de € 
130.000,00 (sem a eventual comparticipação), contribuiriam com cerca de 50% das 
necessidades energéticas anuais, permitiriam uma redução 50% de CO2 para a atmosfera e 
a poupança anual em relação ao GPL de cerca € 35.000,00.---------------------------------------  
Por outro lado, como é que podemos sustentar o apoio à construção de uma central de 
produção de energia eléctrica, a partir do aproveitamento solar, argumentando a excelente 
localização do nosso concelho, quando para aquecimento de água (embora possa haver 
variação no rendimento entre os locais), argumentamos a não Integração de painéis solares 
devido ao reduzido rendimento, quando para aquecimento é, precisamente, a opção em que 
os Painéis Solares potenciam o máximo de aproveitamento. --------------------------------------  
Tendo em conta a análise técnica, económica e ambiental a proposta apresentada é pela 
opção de Integração de solar térmico e escama de pinha (estilha e outros), dado que, embora 
a caldeira tenha um investimento superior de cerca de sete mil euros, temos, por um lado, a 
redução em cerca de nove mil euros por ano no combustível, por outro, a versatilidade desta 
Caldeira em poder utilizar outro tipo de combustível. ---------------------------------------------  
Acresce ainda que, tendo em conta, por um lado, a nossa envolvente, por outro, os recursos 
próprios, praticamente, ficaríamos imunes às variações de Mercado. ----------------------------  
A proposta que apresentámos pretendia contribuir para melhorar o sistema de aquecimento 
das piscinas municipais, maximizando o aproveitamento de recursos naturais, aumentando a 
eficiência energética e garantindo a eficácia e qualidade ambiental. -----------------------------  
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Lamentamos a opção da maioria municipal ao recusar uma proposta que está devidamente 
fundamentada e que, julgamos nós, se afigura como preferível e aperfeiçoadora da 
inicialmente aprovada. ----------------------------------------------------------------------------------  
A maioria CDU, ao rejeitar um estudo alternativo que a nossa proposta sugeria, deita fora a 
oportunidade de ser encontrada a melhor solução. É que o uso e abuso da referência às 
energias alternativas e ao Pacto de Autarcas sem promover as melhores opções, não passa 
da utilização de um slogan que está na moda. -------------------------------------------------------  
Arnaldo Frade, Óscar Ramos e Carlos Pereira Dias” -----------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento-----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro.----------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas.--------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário.-----------------------------------------------------  
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