EDITAL
N.º 03/CML/2014
(Despesa que gera compromissos plurianuais)

ANTÓNIO COSTA, Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, no exercício das
competências previstas no art.º 72º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do n.º
1 do art.º 56º aplicável às áreas metropolitanas por força do disposto no artigo 104º, ambos da
Lei nº 75/2013, 12 de setembro, torna público que o Conselho Metropolitano de Lisboa, reunido
em 19 de fevereiro de 2014, aprovou por unanimidade com 14 voto(s) a favor do(s)
município(s) de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Oeiras,
Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Vila Franca de Xira, representando 1.876.186 eleitores
da Área Metropolitana de Lisboa, ou seja, 78,05%., a Proposta nº 03/CML/2014 – Despesa que
gera compromissos plurianuais, em anexo.

Para constar e produzir os efeitos legais se publica o presente edital, que vai ser afixado nos
locais do costume e publicado no sítio da Internet da Área Metropolitana de Lisboa.
Lisboa, 19 de fevereiro de 2014
O Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa

a)António Costa
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Aprovada por unanimidade com 14 voto(s)
a favor do(s) município(s) de Alcochete,
Almada, Amadora, Barreiro, Cascais,
Lisboa, Loures, Mafra, Oeiras, Palmela,
Seixal, Sesimbra, Setúbal e Vila Franca de
Xira, representando 1.876.186 eleitores da
Área Metropolitana de Lisboa, ou seja,
78,05%.
Lisboa, 19 de fevereiro de 2014

PROPOSTA Nº 03/CML/2014
[Despesa que gera compromissos plurianuais]
Considerando que:
1. A Assembleia Metropolitana de Lisboa, concomitantemente com a aprovação
dos instrumentos previsionais para 2013 e nos termos do disposto no artigo
12º do DL nº 127/2012, de 21 de Junho (que veio regulamentar a Lei dos
Compromissos), concedeu à Junta Metropolitana de Lisboa a autorização prévia
para contrair compromissos plurianuais, desde que verificados todos os
requisitos legais e até ao montante de €99.759.58, em cada um dos anos
económicos,
2. Por deliberação da Junta Metropolitana de Lisboa tomada sobre a proposta nº
48/JML/2012 de 20 de Dezembro de 2012, esta delegou no seu Presidente a
competência para a contratação daqueles compromissos plurianuais;
3. Com o termo do mandato anterior e a entrada em vigor do novo modelo
orgânico das Áreas Metropolitanas previsto na Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, a deliberação da extinta Assembleia Metropolitana e a delegação de
competências no anterior Presidente da Junta Metropolitana perderam
validade;
4. Não é previsível saber a data em que serão aprovados os documentos
previsionais para 2014;
5. Nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de
Fevereiro (Lei dos Compromissos) a autorização prévia para a assunção de
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compromissos plurianuais pode ainda ser dada casuisticamente pelo órgão
deliberativo;
6. Até à aprovação dos documentos previsionais para 2014 será necessário
contratar o serviço de electricidade para a sede da AML que, nos termos da
alínea b) do artigo 3º da Lei dos Compromissos, geram a obrigação de efetuar
pagamentos em mais do que um ano económico;
7. A despesa tem cabimento orçamental na rubrica 020201;

Tenho a honra de propor que, nos termos do que conjugadamente se acha disposto na
alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro e no artigo 104º da
Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, o Conselho Metropolitano de Lisboa conceda
autorização para a assunção do seguinte compromisso plurianual:
a) Contratação do serviço de eletricidade, o que importará uma despesa mensal
estimada de cerca de 1000€;
b) O montante que importa para o exercício de 2015, no valor estimado de 3000€,
seja cabimentado quando entrar em vigor o respetivo orçamento.

Lisboa, 19 de fevereiro de 2014
O Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa

a)António Costa
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