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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 27/2017, de 15 de dezembro 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

No dia quinze de dezembro de dois mil e dezassete, pelas nove horas e quarenta minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu extraordinariamente, a Câmara Municipal, sob 

a presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

senhores Vereadores eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, 

eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento e dr.ª Susana Maria 

Ferreira Gravato. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando 

Salvador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das competências 

que lhe foram delegadas na reunião de 26 de outubro de 2017, justifica a falta à reunião da senhora 

Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno, por motivos pessoais. --------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

1 – ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAL – 2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do art.º 25º, ex-vi, alínea c), do nº1, do artigo 33º, do anexo I 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto de 

abstenção, do senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, propor à Assembleia Municipal a 

aprovação do Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipal para 

2018, que inclui o Mapa de Pessoal, documentos que, depois de rubricados/assinados por todos os 

membros da Câmara Municipal, se dão aqui como inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais e 
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que, de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963, na redação do 

Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, ficarão a fazer parte integrante da presente ata. ------------------ 

Deve a DF, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Os senhores Vereadores, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves e eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé 

ausentaram-se definitivamente da sala de reuniões. ----------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

2 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO EM 2018 – 

APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ---------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Minuta de Contrato de Empréstimo sob a forma de abertura de crédito; ------------------------------- 

 Informação do CDF, de 07 de dezembro de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“Minuta de acordo com as condições aprovadas na reunião de câmara de 7/12/2017.”; ---------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de dezembro de 2017: “À Reunião de C.M.”. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara a outorgá-lo e ainda remeter à Assembleia Municipal para a devida autorização. ---- 

Deve a DF, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 – AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – 

ANO 2017 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – PRESTAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DF, de 12 de dezembro de 2017, apresentando os procedimentos efetuados, no 

corrente ano, ao abrigo da autorização genérica de assunção de compromissos plurianuais, 

aprovada em 09 de dezembro de 2016 pela assembleia municipal, que a seguir se transcreve: ---- 

“No âmbito da autorização genérica de assunção de compromissos plurianuais, aprovada em 09 

de dezembro de 2016 pela assembleia municipal, para o ano 2017, segue abaixo a listagem dos 

contratos plurianuais efetuados até à presente data: 
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Objeto Adjudicatário 
Data de 

adjudicação/contrato 

Valor 

adjudicado (s/ 

IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Aquisição de betão B25 
Vagoinertes - Materiais de 

Construção, Lda. 
15/02/2017 

 
70 000,00 € 365 

Aquisição de lancil 
Mário Ribeiro & Filhos, 

Lda. 
02/03/2017 

 
67 950,00 € 365 

Aquisição de produtos de 

higiene e limpeza para os 

edifícios do Município de 

Vagos 

Servisan- produtos de 

Higiene, S.A 
02/10/2017 

 

14 755,50 € 365 

M.Deliv, Lda. 10/10/2017 

   

 

18 324,65 € 
365 

Aquisição de pavê 

hexagonal 

Aveiria-Empreendimentos 

Imobiliários, Lda. 
22/03/2017 

   

66 600,00 €  365 

Aquisição de cimento 
Mário Ribeiro & Filhos, 

Lda. 
10/03/2017 

  
  36 000,00 €  730 

Aquisição de serviço de 

revisor oficial de contas 

(ROC) 

PKF & Associados, SROC, 

Lda. 
07/04/2017 

    
 

8 640,00 € 
365 

Aquisição de serviços de 

receção e portaria para o 

edifício administrativo e 

armazéns gerais do 

Município de Vagos 

CHARON II- Empresa de 

Trabalho Temporário e 

Outsoursing, Unipessoal, 

Lda. 

19/05/2017 

 

 
 

62 647,36 € 365 

Aquisição de material 

gráfico 

Auratus,-Agência de 

Publicidade Lda. 
09/05/2017 

    

 
7 745,00 €  365 

Aquisição de tout venant de 

1ª, com transporte. 

Brimo- Britas de Mouquim, 

Lda. 
28/04/2017 

   
57 500,00 €  730 

Aquisição de prestação de 

serviços na área de 

engenharia eletrotécnica, na 

modalidade de avença. 

José Rafael Soares de 

Lemos 
19/04/2017 

 

 

18 600,00 € 365 

Aquisição de manilhas João Freire Simões, Lda. 03/05/2017 

    

 
54 300,00 € 730 

Aquisição de serviço para 

implementação do Projeto 

SPIN Vagos 

Book in Loop, Lda. 27/09/2017 

 

12 400,00 € 1095 

Aquisição de serviço de 

máquinas industriais  

Vagoplano-

Terraplanagens, 

Unipessoal Lda. 

28/08/2017 

 

37 004,00 € 730 

Aquisição de prestação de 

serviços de assessoria no 

âmbito da contabilidade 

autárquica 

ACEAAP - Agência de 

Competências e Estudos 

Avançados para a 

Administração Pública, 

Lda. 

14/09/2017 

 
 

 

12 000,00 € 365 

Aquisição do serviço de 

comunicações móveis e 

equipamentos 

Meo - Serviços de 

Comunicações e 

Multimédia, S.A 

01/08/2017 

  

32 888,10 € 883 
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Objeto Adjudicatário 
Data de 

adjudicação/contrato 

Valor 

adjudicado (s/ 

IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Confeção, fornecimento e 

acompanhamento de 

refeições escolares para os 

alunos do 1º ciclo do ensino 

básico da escola básica de 

Ouca  

Centro Social e Bem Estar 

de Ouca 
02/10/2017 

 

 

 

12 325,00 € 313 

Confeção, fornecimento e 

acompanhamento de 

refeições escolares para os 

alunos do 1º ciclo do ensino 

básico das escolas básicas 

da Quintã e Vigia 

Associação de 

Solidariedade Social e 

Cultural de Santo André de 

Vagos 

03/10/2017 

 

 

 

74 800,00 € 313 

Confeção, fornecimento e 

acompanhamento de 

refeições escolares para os 

alunos do 1º ciclo do ensino 

básico da escola básica de 

Fonte de Angeão 

Betel Ponte de Vagos, 

Instituição Particular de 

Solidariedade 

11/10/2017 

 

 

 

64 175,00 € 313 

Confeção, fornecimento e 

acompanhamento de 

refeições escolares para os 

alunos do 1º ciclo do ensino 

básico da escola básica de 

Boa Hora  

Associação Boa Hora 02/10/2017 

 

 

 

39 100,00 €  313 

Confeção, fornecimento e 

acompanhamento de 

refeições escolares para os 

alunos do 1º ciclo do ensino 

básico das escolas básicas 

de Cabecinhas e Calvão. 

Centro Social Paroquial de 

Calvão 
02/10/2017 

 

 

 

46 325,00 € 313 

Aquisição de prestação de 

serviços de psicologia, no 

âmbito do projeto 

alzheimer, na modalidade 

de avença 

Luís Ramos Rodrigues 22/09/2017 

 

 

12 000,00 € 365 

Confeção, fornecimento e 

acompanhamento de 

refeições escolares para os 

alunos do 1º ciclo do ensino 

básico das escolas básicas 

de Salgueiro e Soza 

Centro Social da Freguesia 

de Soza 
11/10/2017 

 

 

 

25 500,00 € 313 

Aquisição de prestação de 

serviço de um técnico para 

apoio à contratação Público 

Synergie - Empresa de 

Trabalho Temporário, S.A. 
29/11/2017 

 
 

20 733,00 € 365 

Aquisição de serviços de 

tratamento de águas das 

piscinas, o fornecimento de 

produtos químicos e a 

assistência técnica nas 

piscinas 

Gesinserde - Gestão e 

Inovação nos Serviços 

Desportivos, Lda. 

21/11/2017 

 

 

 

65 137,50 € 412 
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Objeto Adjudicatário 
Data de 

adjudicação/contrato 

Valor 

adjudicado (s/ 

IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Aquisição de serviços de 

assessoria jurídica e 

representação em juízo do 

Município de Vagos 

Sousa Pinheiro & 

Montenegro, Sociedade de 

Advogados, S.P., R.L. 

30/11/2017 

 

 

74 700,00 € 1095 

Aquisição de aluguer 

operacional de duas 

viaturas ligeiras de 

mercadorias de 6 

passageiros, na modalidade 

de renting 

Finlog - Aluguer e 

Comércio de Automóveis, 

S.A 

11/05/2017 

 

 

 

41 019,84 € 
1095 

Lease Plan Portugal - 

Comércio e Aluguer de 

Automóveis e Equipamentos 

Unipessoal, Lda. 

11/05/2017 

 

 

33 762,24 € 1095 

Aquisição de prestação de 

serviços na área florestal 

para controlo de espécies 

vegetais invasoras 

Florestas Verdejantes, Lda. 21/11/2017 

 

 

69 994,00 € 943 

Aquisição de prestação de 

serviços de auxiliares de 

ação educativa para o ano 

2017/2018 

Empreendendo- Ensino, 

Formação e 

Empreendedorismo, Lda. 

02/10/2017 

 

 

 

204 325,00 € 334 

Aquisição da prestação de 

serviços para o 

desenvolvimento das 

atividades de 

enriquecimento curricular 

para o ano letivo 2017/2018 

Forminho- Consultoria de 

Gestão e Formação, Lda., 

Portugal 

03/10/2017 

 

 

 

 

104  

 

835,00 € 

283 

Aquisição de material de 

farmácia para os Jardins de 

Infância e Escolas do 1º 

CEB do Município 

Farmácia Tavares 

Unipessoal, Lda. 
17/01/2017 

 

  

 

1 058,40 € 
365 

Aquisição do serviço de 

fornecimento contínuo dos 

jornais "Diário de Aveiro" e 

"Jornal da Bairrada". 

Jornal da Bairrada, Lda. 

23/01/2017 

 29,00 €  
365 

Diário de Aveiro, Lda. 
 95,00 €  

365 

Aquisição do serviço de 

controlo analítico da água 

das piscinas Municipais de 

Vagos e Calvão 

DPM- Análise de Águas, 

Solos, Ar e Alimentos, Lda. 
03/02/2017 

 

 

4 287,00 € 365 

Aquisição do serviço de 

conceção e design gráfico 
Inspirados Unipessoal, Lda. 30/01/2017 

    

  4 601,10 €  365 

Aquisição do serviço de 

alojamento e manutenção 

das plataformas e site do 

Orçamento Participativo 

WireMaze, S.A 30/01/2017 

 

     

 2 000,00 €  365 
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Objeto Adjudicatário 
Data de 

adjudicação/contrato 

Valor 

adjudicado (s/ 

IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Aquisição do serviço de 

manutenção de plataforma 

elevatória do C3 

Thyssenkrupp Elevadores, 

S.A 
27/01/2017 

         

468,00 € 365 

Aquisição do serviço de 

higiene, segurança e saúde 

no trabalho. 

SEGMAZ- Higiene, 

Segurança e Saúde no 

Trabalho, Lda. 

06/02/2017 

      

4 200,00 € 365 

Aquisição de certificados 

digitais para servidores 

WEB. 

Claranet Soho, S.A-

Domínios.pt 
02/02/2017 

      

 
  298,00 €  365 

Aquisição do serviço de 

suporte ao firawall Sophos 

XG 

Eurotux Informática, Lda. 03/02/2017 

         

525,00 € 365 

Aquisição do serviço de 

renovação do licenciamento 

do servidor de email 

Plater IT - Serviços de 

Informática, Lda. 
06/02/2017 

 

 

1 768,60 € 365 

Aquisição do serviço de 

recolha de cadáveres 

animais, no Gabinete 

Médico Veterinário 

Municipal. 

Luís Leal & Filhos, Lda. 15/02/2017 

    

 

1 500,00 € 365 

Aquisição do serviço de 

desratização em vários 

locais do Município de 

Vagos. 

Controlo XXI, Lda. 24/02/2017 

 

 

680,00 € 365 

Aquisição do serviço de 

acesso à base de dados de 

imagens para produção de 

conteúdos de comunicação 

Adobe-Systems Brasil, 

Lda.-Fotolia 
10/03/2017 

 

 

408,00 € 365 

Aquisição do serviço de 

manutenção do sistema de 

vídeo porteiro e sistema de 

toque das Escolas Básicas 

de F.Angeão e Gafanha da 

Boa Hora. 

Rederia - Innovation, Lda. 15/03/2017 

 

 

 

300,00 € 365 

Serviço de proteção da 

firewall da C.M.Vagos 
Eurotux, Lda 15/03/2017 

         

798,00 €  365 

Aquisição de garrafas de 

gás medicinal e garrafas de 

gás industrial 

Gasin II - Gases 

Industriais, Lda. 

27/03/2017 

       

123,17 € 365 

Serafim M.Moreira & 

Filhos, Lda. 

        

 990,17 €  365 

Aquisição de software de 

marketing para campanhas 

de email, mobile, voz e 

redes sociais. 

Miguel Gonçalves - 

Unipessoal, Lda. 
06/04/2017 

 

 

684,00 € 365 
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Objeto Adjudicatário 
Data de 

adjudicação/contrato 

Valor 

adjudicado (s/ 

IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Aquisição do serviço de 

manutenção de programa 

de desfibrilhação 

automática externa (PDAE). 

Safeaid- Soluções Globais 

de Emergência, Lda. 
16/05/2017 

      
 

 

 
150,00 € 

365 

Aquisição do serviço 

contínuo de 

reparação/manutenção de 

viaturas/máquinas do 

Município de Vagos,  

nomeadamente serviço de 

reparação de pneus, rodas, 

serviço de lavagem e 

limpeza de viaturas e 

mudança de pneus. 

Oliveiras & Pedro, Lda. 02/05/2017 

 
 

 

 
5 000,00 € 

365 

Aquisição do serviço 

contínuo de 

reparação/manutenção de 

viaturas/máquinas do 

Município de Vagos. 

Pneus Arménio- Comércio 

Geral de Pneus 
02/05/2017 

 

 
 

 

5 000,00 € 365 

Aquisição do serviço 

contínuo de 

reparação/manutenção de 

viaturas/máquinas do 

Município de Vagos. 

Rochas & Jesus, Lda. 02/05/2017 

 

 
 

5 000,00 € 365 

Aquisição do serviço de 

transporte adaptado para 

jovem com paralisia 

cerebral. 

Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários 

de Vagos 

09/05/2017 

   

 

457,82 €  365 

Aquisição da licença de 

software autodesk para o 

gabinete de Comunicação 

PH Informática, lda. 18/05/2017 

  

456,00 € 365 

Serviço de desratização nos 

edifícios escolares e 

desportivos do Município de 

Vagos 

Controlov XXI- Comércio 

& Serviços, Lda. 
29/05/2017 

      
 

1 120,00 € 365 

Serviço de renovação de 

licenciamento Bentley pasa 

o serviço de planeamento e 

SIG 

Bentley Systems 

International Limited 
29/05/2017 

   
 

2 546,00 € 365 

Aquisição de software de 

gestão de backups 
RIS2048 03/07/2017 

 

286,98 € 365 

Aquisição de 1 acesso à 

base de dados Datajuris 

DATAJURIS- Direito e 

Informática, Lda. 
14/07/2017 

 

 
1 200,00 € 365 

Aquisição de aluguer de 

purificadores de água 

Pinheiro Melo & Salgado 

Cofee Solutions, S.A 
19/07/2017 

 

1 008,00 € 365 
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Objeto Adjudicatário 
Data de 

adjudicação/contrato 

Valor 

adjudicado (s/ 

IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Aquisição do serviço de 

renovação de garantia e 

suporte de 2 servidores HP 

RIS 2048- Sistemas 

Informáticos 

Comunicações, S.A 

14/07/2017 

 

1 815,37 € 365 

Serviço de 

manutenção/reparação de 

vidros e caixilharias nos 

diversos edifícios do 

Município de Vagos 

Fernando dos Santos 

Oliveira 
18/07/2017 

 
 

 

5 000,00 € 365 

Aquisição do serviço de 

suporte ao firewall Sophos 

XG 

Eurotux Informática, S.A 19/07/2017 

 

 
525,00 € 

365 

Aquisição do serviço de 

locação de plataforma de 

gestão da educação para o 

ano letivo 2017/2018 

Edubox, S.A 25/07/2017 

 

 
4 977,62 € 365 

Serviço de renovação de 

software de gestão de 

backups para o segundo 

servidor 

RIS 2048- Sistemas 

Informáticos 

Comunicações, Lda. 

27/10/2017 

  

 

 
286,98 € 365 

Serviço de fornecimento de 

8 garrafas de gás pelo 

prazo de um ano para a 

Escola Básica de Calvão. 

Pribogás,Lda. 03/11/2017 

        
 

 

 598,40 €  365 

Serviço de fornecimento de 

jornais e revistas, pelo 

período de um ano para a 

Biblioteca Municipal 

Valter Duarte Vieira 

Ornelas- Papelaria Maria 

Papel 

03/11/2017 

  

 

1 183,72 €  365 

Serviço de renovação de 

contrato de manutenção 

para o software de gestão 

de assiduidade 

SmartStep- Sistemas de 

Mobilidade Integrados, 

Lda. 

06/11/2017 

 

 

 
 

1 300,00 € 365 

Aquisição de serviço de 

cobrança multibanco e 

faturação, através da 

plataforma SIGA, para 

cobrança de serviços 

escolares efetuadas nos 

estabelecimentos de 

educação pré escolar e de 

ensino básico da rede 

pública do concelho 

PT Pay, S.A 14/11/2017 

 

 

 

 

4 930,00 € 365 
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Objeto Adjudicatário 
Data de 

adjudicação/contrato 

Valor 

adjudicado (s/ 

IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Aquisição do serviço de 

recolha de resíduos 

hospitalares do Gabinete 

Veterinário Municipal 

Cannon Higiene Portugal, 

Lda. 
20/11/2017 

 
 

 

246,00 € 365 

Serviço de recolha e 

encaminhamento dos 

resíduos resultantes dos 

incêndios. O serviço, inclui 

contentores de 7 a 33 

metros cúbicos, transporte e 

destino final dos resíduos 

Multilixos- contentores, 

Lda. 
28/11/2017 

 

   

 

   4 500,00 €  365 

Aquisição do serviço de 

comunicação de dados 
Nos Comunicações, SA 11/12/2017 

    

  1 440,00 €  365 

Aquisição de assinatura 

anual da revista bimensal 

"Cadernos de <Justiça 

Administrativa"  

Centro de Estudos 

Jurídicos do Minho 

(CEJUR) 

11/12/2017 

 

 

75,47 € 365 

 

É o que me cumpre informar.”; ------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDF, de 12 de dezembro de 2017: “Deve ser remetido à Câmara Municipal para 

conhecimento e posteriormente envio à Assembleia Municipal”; -------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de dezembro de 2017: “À Reunião de C.M.”.  

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal.  

Deve a DF, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

4 – AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – 

ANO 2018 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO ---------------------------- 

Presentes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 Proposta do senhor Presidente da Câmara, de dezembro de 2017, que a seguir se transcreve: ---- 

“Considerando, por um lado, o disposto no art.º. 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, 

que determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que dêem lugar a encargo 

orçamental em mais de 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: 
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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 contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando, por outro lado, a alínea c) do n.º 1 do art.º. 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

(na atual redação da Lei nº 22/2015, de 17 de março), que aprova 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 parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da 

administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal; 

Considerando, que o art.º. 12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho (na atual redação do 

Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho), veio regulamentar a assunção de compromissos 

plurianuais, estabelecendo que a referida autorização prévia para a assunção de compromissos 

plurianuais poderá ser dada de forma genérica aquando da aprovação das Grandes Opções do 

Plano; 

Considerando, atenta esta faculdade, a celeridade e eficácia de processos, importa que seja 

solicitada a referida autorização prévia à Assembleia Municipal, nos termos do disposto no 

artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho; 

Considerando ainda o disposto na alínea ccc), do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, e para os 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; 

Propõe-se: 

1- Que a Câmara Municipal delibere aprovar e submeter à Assembleia Municipal proposta 

para que este órgão emita autorização genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais pela Câmara Municipal, que resultem de programas plurianuais legalmente 

aprovados e constantes das Grandes Opções do Plano; 

2- Que delibere solicitar à Assembleia Municipal que este órgão, para os 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 21de junho, na autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal abranja ainda os 

encargos não previstos nas Grandes Opções do Plano que não excedam o limite de 

99.759,58 € em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo 

de execução de três anos; 

3- Que delibere ainda a Câmara Municipal que a emissão de autorização prévia genérica 

favorável à assunção de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo seja dada 

na condição que, além das condições previstas acima, sejam respeitadas as regras e 

procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e no Decreto-Lei nº 
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127/2012, de 21 de junho, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução 

de despesas; 

4- O regime de autorização ora proposto deverá aplicar-se á Câmara Municipal 

relativamente a todas as assunções de compromissos, desde que respeitadas as 

condições constantes nos nºs 1 e 2, a assumir no ano económico de 2018; 

5- Que mais delibere a Câmara Municipal que, na sequência do pedido de autorização 

prévia formulado, seja igualmente autorizada a delegar no Presidente da Câmara 

Municipal a assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de caráter 

continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa prevista no 

Orçamento, nos termos dos nºs 1 e 2, até ao montante permitido por lei, no âmbito do 

regime de contratação pública; 

6- Que delibere ainda a Câmara Municipal que, com a emissão da autorização prévia 

genérica favorável à assunção de compromissos pelo órgão deliberativo, prestará na 

sessão ordinária a ter lugar no próximo mês de novembro ou dezembro, informação da 

qual constem os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia 

genérica objeto da presente proposta de deliberação.”. ------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo senhor Presidente e 

remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação. --------------------------------------------------------------- 

Deve a DF, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

5 – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE INVESTIMENTOS PARA CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  

Presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 Informação do CDF, de 12 de dezembro de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“Os investimentos de “Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro” e “Infraestruturas da 

parcela B do Parque Empresarial de Soza – 2.ª fase” encontram-se inscritos na proposta de 

Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2018 a remeter à Assembleia 

Municipal, o primeiro com o valor total previsto de 2.670.000,00 € e o segundo com 

2.730.000,00€. 

Ambos os investimentos têm financiamento comunitário aprovado no âmbito do programa 

Portugal2020 com os seguintes valores de referência: 

- Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro: 1.496.406,14 € 

- Infraestruturas da parcela B do Parque Empresarial de Soza – 2.ª fase: 1.565.605,53 € 

 Resulta assim um montante de investimento previsto não financiado nos seguintes montantes: 
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- Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro: 1.173.593,86 € 

- Infraestruturas da parcela B do Parque Empresarial de Soza – 2.ª fase: 1.164.394,47 € 

Existindo a pretensão de contratar um empréstimo de médio e longo prazo até ao montante 

máximo da parcela não financiada pelo programa Portugal2020 em cada um dos investimentos, 

a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e 

das Entidades Intermunicipais, determina no n.º 2 do artigo 51.º que os investimentos objeto de 

financiamento por empréstimos de médio e longo prazos, para além de serem identificados no 

contrato de empréstimo, quando ultrapassem 10% das despesas de investimento previstas no 

orçamento do exercício são submetidos, independentemente da sua inclusão em Plano Plurianual 

de Investimentos, a discussão e autorização prévia da Assembleia Municipal. 

No caso em concreto qualquer um dos dois investimentos referidos ultrapassa 10% das despesas 

de investimento do orçamento proposto para o ano 2018. 

 Desta forma, de modo a dar inicio ao processo de contratação do empréstimo de médio e longo 

prazo, deve a Câmara Municipal solicitar à Assembleia Municipal a discussão e autorização dos 

citados investimentos, nos termos da alínea ccc), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, para cumprimento do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.”; --- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de dezembro de 2017: “À Reunião de C.M.”. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal autorização para 

execução dos investimentos supra referidos, a saber, “Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro” e 

“Infraestruturas da parcela B do Parque Empresarial de Soza – 2.ª fase”, para efeitos de posteriormente 

dar inicio ao processo de contratação de empréstimo de médio e longo prazo, nos termos do n.º 2, do art.º 

51º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro. --------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DF, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e vinte e 

cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


