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Declaraçâo de Responsabilidade

No âmbito do processo de prestaçâo de contas da gerencia/exercIcio de 2017 da Associacäo
de Municipios do Vale do Sousa declararnos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de
Orgäos responsãveis pela elaboração, aprovacäo e rernessa das contas Consolidadas ao Tribunal de
Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada Os principios, normas e
procedimentos contabilisticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal
ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecirnento, a veracidade e
sinceridade das respetivas dernonstracöes financeiras e a integralidade das transacoes subjacentes,
pelas quals assurnimos a responsabilidade de que as mesmas, designadamente:
a) Nâo contérn erros ou ornissöes materialmente relevantes quanto a execuçâo orcarnental e de
contabilidade de compromissos, a gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas
as operaçôes e transacoes que relevem para a cálculo do defice e da divida püblica, atendendo, nos
termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidaçâo orçarnental;
b) Identificarn completarnente as partes em relacâo de dependencia e registam os respetivos saldos
e transacöes;
c) Nâo omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
d) Evidenciarn corn rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevaçâo contabilistica dos
passivos efetivos ou contingentes, designadamente os cornpromissos decorrentes de beneficios
concedidos ao pessoal e aos rnernbros dos órgäos sociais, bem como as responsabilidades
decorrentes de litigios judiciais ou extrajudiciais;
e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituicoes financeiras;
f) Forarn publicitadas de acordo corn as disposicoes legais e cornunitárias as entidades competentes;
Assurnimos ainda a responsabilidade de que, por aplicaçâo dos princIpios, normas e procedirnentos
acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transaçôes subjacentes:
g) Respeitaram as norrnas da contrataçâo püblica aplicáveis;
h) Assegurararn o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
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I) Respeitaram as normas dos regimes de vinculaçáo, de carreiras e de remuneraçöes dos
trabalhadores que exercem funcöes püblicas e do cOdigo do trabalho e observaram as
incompatibilidades e limitaçôes previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentaçâo, no codigo
contributivo da seguranca social e em estatutos especificos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:
Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razöes
constantes das declaraçöes juntas:

Lousada, de Junho de 2018
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Humberto Fernando teäo Pacheco deBrito, na qualidade de Presidehte do Conselho Directivo da
Associação de Municipios do Valedo Sousa e Presidente do Municipio de Pacos de Ferreira.
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Maria de Fétima Vaz Osório Rodrig es da Fonseca, na qualidade de Coordenadora da Area
Financeira da Associacäo de Municipios do Vale do Sousa.

Nota: Declaraçäo elaborada nos termos do Anexo a Resolução n9 01/2018 2~ Série.
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