
MUNICIPIO PONTE 8 UMA DELIBERA<;AO 
TERRA RICA DA HUMANIDADE 

4.25 - AUTORIZA<;AO PREVIA NO AMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS 

- A Camara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor, urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma abstenyao do Sr. Vereador Eng0
• Manuel 

Barros, aprovar a proposta do Sr. Presidente da Camara, remeter a apreciayao e 

aprovayao da Assembleia Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dezoito. 

ReunHio de Camara Municipal de 09 de dezembro de 2013. 

A CHEFE DE DIVISAO, 

~L VrJ\o 
So a V elho/Dra. 
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AUTORIZA<;AO PREVIA NO AMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS · 

Considerando, por um lado, o disposto no art. 222 do Decreta-Lei n.2 197/99, 

de 8 de Junho, que determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que 
deem Iugar a encargo orc;:amental em mais de um ano economico ou em ano que nao 

seja o da sua realizac;:ao, designadamente, com a aquisic;:ao de servic;:os e bens at 

de locac;:ao com opc;:ao de compra, locac;:ao financeira, locac;:ao-venda ou mpra a 

prestac;:oes com encargos, nao pode ser efetivada sem previa autorizac;:ao da 
Assembleia Municipal, salvo quando: 

a) Resultem de pianos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

b) Os seus encargos nao excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos 

econ6micos seguintes ao da sua contrac;:ao eo prazo de execuc;:ao de tres anos. 

Considerando, por outre lado, a alfnea c) do n.2 1 do art. 62 da Lei n.2 8/12, de 
21 de Fevereiro, que aprova as regras aplicaveis a assunc;:ao de compromissos e aos 

pagamentos em atraso, e que dispoe que a assunc;:ao de compromissos plurianuais, 
independentemente da sua forma jurfdica, incluindo novas projetos de investimento 

ou a sua reprogramac;:ao, contratos de locac;:ao, acordos de cooperac;:ao tecnica e 

financeira com os municfpios e parcerias publico- privadas, esta sujeita, no que 

respeita as entidades da administrac;:ao local, a autorizac;:ao previa da Assembleia 

Municipal. 

Consi<;lerando que o artigo 122 do Decreta-Lei n.2 127/2012, de 21 de Junho, 

permite que a autorizac;:ao previa para a assunc;:ao de compromissos plurianuais pelo 

6rgao deliberative competente podera ser dada aquando da aprovac;:ao das Grandes 

opc;:oes do Plano. 

Proponho, por motivos de simplificac;:ao e celeridade processuais, e procurando 

replicar uma soluc;:ao identica a preconizada para as entidades do Setor Publico 

Administrative, que a Camara Municipal delibere no sentido de solicitar a Assembleia 

Municipal, ao abrigo das disposic;:oes legais e enquadramento supra citados (em 
reforc;:o do consentimento legal previsto no art.2 22.2 do decreta-lei n.2 197/99, de 8 

de junho): 

1. Para os efeitos previstos na alfnea c) do n.2 1 do art. 6.2 da Lei n.2 8/12, de 21 de 

Fevereiro, emitir autorizac;:ao previa generica favoravel a assunc;:ao de compromissos 

plurianuais pela Camara Municipal, nos seguintes casas: 

a) Resultem de projetos, ac;:oes ou de outra natureza constantes das Grandes Opc;:oes 

do Plano; 
b) Os seus encargos nao excedam o limite de 99.759,58 € em cada um dos anos 

econ6micos seguintes ao da sua contrac;:ao eo prazo de execuc;:ao de tres anos. 

2. A assunc;:ao de compromissos plurianuais a coberto da autorizac;:ao previa que ora se 

propoe, s6 podera fazer-se quando, para alem das condic;:oes previstas no numero 

anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.2 8/12, de 21 
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de Fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execU<;:ao de 
despesas. 

3. A Camara Municipal podera delegar no Presidente da Camara Municipal a assun~ao 
de compromissos plurianuais, relativa a despesas de funcionamento de carater 
continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa prevista 
no Orc;:amento, nos termos do n.Q 1, ate ao montante permitido por lei, no ambito do 
regime de contratac;:ao publica. 

4. 0 regime de autorizac;:ao ora proposto devera aplicar-se a Camara Municipal 
relativamente a todas as assunc;:oes de compromissos, desde que respeitadas as 
condic;:oes constantes dos n.Q 1 e 2, a assumir no anode 2014. 

5. Em todas as sessoes ordinarias da Assembleia Municipal devera ser presente uma 
informac;:ao da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da 
autorizac;:ao previa generica que ora se propoe. 

Ponte de Lima, 03 de dezembro de 2013, 

0 Presidente da Camara Municipal, 

Victor Manuel Alves Mendes (Eng.Q) 
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