MUNICÍPIO DE CADAVAL
Câmara Municipal
Gabinete de Apoio à Presidência

PROPOSTA N.º 286/2020
Autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais
(para efeitos previstos nas disposições conjugadas na alínea c), do nº 1 e do nº 3, do artigo 6º da Lei nº
8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual e do artigo 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de
junho, na sua redação atual)

Considerando que dispõe o artigo 22º, do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, que a abertura de
procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais do que um ano
económico ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente, com a aquisição de
serviços e bens através de locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda ou
compra a prestações com encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia
Municipal, salvo quando:
a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;
b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58€, em cada um dos anos económicos
seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos.
Considerando ainda que, e por outro lado, a alínea c), do nº 1, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de
fevereiro, na sua redação atual, que aprovou as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos
pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais,
independentemente, da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua
reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios
e parecerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a
autorização prévia da Assembleia Municipal;
Considerando, outrossim, que o artigo 12º, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, na sua
redação atual, veio regulamentar a citada lei dos compromissos nos termos do artigo 14º,
estabelecendo que a referida autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais
poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano;
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Considerando que, atenta esta faculdade e ainda a necessidade de conferir celeridade, eficácia e boa
implementação da estratégia de desenvolvimento municipal pelos órgãos do Municipio, veio o
legislador prever expressamente no já referenciado nº 3, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de
fevereiro, na sua redação atual, que nas situações em que o valor do compromisso plurianual seja
inferior ao montante de 99.759,58€, (a que se refere o nº 1, do artigo 22º, do Decreto-Lei nº 197/99,
de 8 de junho), a competência para autorização prévia do compromisso plurianual pode ser delegada
no Presidente de Câmara.
Nos termos do disposto na alínea ccc), do nº 1, do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e
para efeitos previstos na alínea c), do nº 1, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, e do
artigo 12º, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho;
Proponho que a Câmara Municipal delibere:
1) Submeter à Assembleia Municipal para que aquele órgão emita autorização prévia favorável à
assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, que resultem de planos ou
programas plurianuais legalmente aprovados, excecionando-se as reprogramações dos
compromissos que impliquem aumento global da despesa, nos termos do artigo 12º, do DecretoLei nº 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual;
2) Propor à Assembleia Municipal que aquele órgão, para os efeitos previstos na alínea c), do nº 1 e
do nº 3, ambos do artigo 6ª, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, delegue no Presidente da
Câmara a competência para autorizar a assunção de compromissos plurianuais ou a sua
reprogramação, referente a encargos não previstos nas Grandes Opções do Plano que não
excedam limite de 99.759,58€ em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua
contratação e o prazo de execução não exceda os três anos, devendo ser prestada
informação em cada sessão ordinária da Assembleia Municipal dos atos emitidos ao abrigo da
competência delegada.

Paços do Concelho, 12 de novembro de 2020.
A Vice-Presidente da Câmara
Maria de Fátima Moreira da Paz
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