
MUNICJPI\ 
~ PONTEEl~ 

DELJBERA<;AO 

5.2 - AQUISIC";AO DE SERVIC";O PARA A CERTIFICAC";AO LEGAL DAS 

CONT AS MUNICIP AIS - Emissi\o de parecer favoravel a adjudica~ao e 

celebra~ao do contra to ao fornecedor "C & R Ribas Pacheco, SROC", pelo valor 

de 5.940,00 euros, acrescido do IV A a ta~a legal em vigor. A Cfunara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, emitir parecer favonivel a adjudica9ao e celebra9ao do contrato com o 

fomecedor "C & R Ribas Pacheco, SROC", pelo valor de 5.940,00 euros, (cinco mil 

novecentos e quarenta euros), acrescido da TVA a taxa' legal em vigor. Mais deliberou 

por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

remeter a aprecia9ao e aprova9ao da Assembleia Municipal, de acordo com o previsto 

no n.0 I do art.0 77° da Lei n.0 73/2013, de 3 d~ Setembro, proposta de nomea9ao como 
~------

auditor externo, responsavel pela certifica9ao legal de contas, "C&R Ribas Pacheco, 

SROC". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero seis, e se considera como t'azendo parte 

integrante da mesma. 

Reuniiio de Camara Municipal de 05 de dezembro de 2016. 

A CHEFE DE DIVISAO/DAF, 

Sofia V elho/Dra. 
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MOVJMENTO 51 

DECLARA<;Ao DE VOTO 

FIUPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vern, no exercicio 

das suas fun~oes , declarar o seu voto contra, no ambito dos pontos· 

com os fundamentos e constderandos segu1ntes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa. com violac;:ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

dtrettos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hOJe, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentat;ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e nesle mandata, razao pela 

qual tambem fol intentada a competente acc;:ao JUdicial para o efeito ; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarqutcos na realiza~ao dum projecto em comum; cfr. · orc;:amento participative· participagao 

civica, abertura a sociedade civil, servi~o imparcial e permanente e partictpacao de tdetas; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito dernocrattco continua , numa 16gica de 

imposi<;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima. com 891 anos de ex1stencia , nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados bem como na esteira do 

principia da representativtdade e do esplrito democrattco das nossas raize::; 

6 - Por princ1p1o, entende o ora Vereador que todas as dects6es dos 6rgaos de serviyo 

publico e bern comum, que tmportern gastos da despesa ptJblica au formas analogas, deverao 

ser tomadas, regra geral, mediante concurso publtco, o mats t ransparente posstve l. 

7 - Ainda que se possa concordar corn o conteCtdo de algumas das decisoes entende a ora 

Vereador que a forma nao devera ser essa 
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M OVIf,!ff:NTO 51 

Face ao expendido, em coer~ncia democratica e com mundividencia dlferente de considerar o 

princfpio da representatividade, da fiberdade de opiniao e do custo de opor1hmidade em 

causa, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

Ponte de Lima, 5 de Dezembro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~Viana) 
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lnforma~ao: DESPACHO: 
Adj udica~ao/N omea~lio 
Certilica~ao Legal das Contas Municipais 

De: Contabilidade Para: Presidente 

"NOMEA<;AO DE ROC RESPONSAVEL PELA CERTIFICA<;AO LEGAL DE CONTAS" 

Considerando que o art.2 76.2 da Lei n.2 73/2013, de 3 de setembro, estipula 

que "os documentos de prestac;ao de contas das entidades referidas no n.2 1, que 

sejam obrigadas, nos termos da lei, a adoc;ao de contabilidade patrimonial, sao 

remetidos ao 6rgao deliberative para apreciac;ao juntamente com a certificac;ao legal 

das contas e o parecer sabre as mesmas apresentadas pelo revisor oficial de contas ou 

sociedade de revisores oficiais de contas, nos termos previstos no artigo seguinte"; 

Considerando que o art.2 77.2 da Lei n.2 73/2013, de 3 de setembro, em 

materia de certificac;ao legal de contas, preceitua conforme segue: 

"1 - 0 auditor externo, responsavel pela certificac;ao legal de contas, e nomeado por 

deliberac;ao do 6rgao deliberative, sob proposta do 6rgao executive, de entre revisores 

oficiais de contas ou sociedades de revlsores oficiais de contas. 

2 -Compete ao auditor externo que procede anualmente a revisao legal das contas: 

a) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilfsticos e documentos que lhes 

servem de suporte; 

b) Participar aos 6rgaos municipals competentes as irregularidades, bern como os 

factos que considere reveladores de graves dificuldades na prossecuc;ao do plano 

plurianual de investimentos do municipio; 

c) Proceder a verificac;ao dos valores patrimoniais do municipio, ou por ele recebidos 

em garantia, deposito ou outro titulo; 

d) Remeter semestralmente aos 6rgaos executive e deliberative da entidade 

informac;ao sabre a respetiva situac;ao econ6mica e financeira; 

e) Emitir parecer sabre os documentos de prestac;ao de contas do exerdcio, 

nomeadamente sabre a execuc;ao orc;amental, o balanc;o e a demonstrac;ao de 

resultados individuals e consolidados e anexos as demonstrac;oes financeiras exigidas 

por lei ou determinados pela assembleia municipal. 

3 - No caso dos munidpios, a certificac;ao legal de contas individuals inclui os servic;os 

municipalizados, sem prejufzo de deliberac;ao da assembleia municipal, sob proposta 

da c~mara municipal, no sentido da realizac;ao da certificac;ao legal de contas destas 

entidades poder ser efetuada em termos aut6nomos, o que tambem ocorre quanta 

aos servic;os intermunicipalizados previstos no n.2 5 do artigo 8.2 da Let n.2 50/2012, de 

31 de agosto. 



4- Compete, ainda, ao auditor externo pronunciar-se sabre quaisquer outras sltua~oes 

determinadas por lei, designadamente sabre os pianos de recupera~ao financeira, 

antes da sua aprova~ao nos termos da lei."; 

Considerando, portanto, o contrato de aquisic;:ao de servi~os que se pretende 

celebrar, o qual se da conhecimento a esta Camara Municipal, passar-se-a agora a 

demonstrar o cumprimento dos requisites: e um contrato que tem como objeto a 

execu~ao de trabalhos espedficos, de natureza excecional e decorrente de imperative 

legal, o servic;:o sera prestado e executado pelo contratado, com autonomia tecnica e 

sem obediencia a ordens diretas relativamente ao modo da sua execu~ao, 

considerando-se, portanto, como trabalho nao subordinado (alfnea a), do n.2 2 e n,2 3 

do artigo 35.2 da LVCR), revelando-se, por isso, inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade de rela~ao jurfdica de emprego publico; 

Considerando que quanta a obrigac;:ao de demonstra~ao de inexistencia de 

pessoal em situa~ao de mobilidade especial, esta quesUio nem se coloca porquanto, 

como resulta do art.2 77.2 da Lei n.2 73/2013, de 3 de setembro, a escolha recai 

forc;:osamente num elemento exterior, nao vinculado a Administra~ao e 

necessariamente inscrito na respetiva ordem profissional; 

Considerando ainda que a alfnea c), n.2 1, art.2 6.2 da Lei n.2 8/12, de 21 de 

fevereiro, dispoe que a assunc;:ao de compromissos plurianuais, independentemente 

da sua forma juridica, esta sujeita, no que respeita as entidades da Administrac;:ao 

Local, a autoriza~ao previa da Assembleia Municipal; 

Considerando ainda o tear do n.2 1 do art.2 75.2 do C6digo de Contratos 

Publicos que permite que se proceda a adjudicac;:ao de aquisic;:oes de servic;:os por 

ajuste direto ate ao montante de 75.000,00€, 

Considerando que a escolha do auditor externo implica, alem da competencia 

profissional do contratado, uma relac;:ao necessaria de confianc;:a entre contratante e 

contratado, a qual em nada contende com os prindpios e deveres a que o contratado 

se encontra legalmente obrigado; 

Considerando que nos quadros da C&R Ribas Pacheco, SROC, consta o Revisor 

Oficial de Contas, Dr. Rodrigo Bruno de Magalhaes Ribas Pacheco, tendo o mesmo 

apresentado uma proposta no valor de 5.940,00 €; 
Tenho a honra de propor: 

1- Que a Cc~mara Municipal delibere, atendendo a verificac;:ao dos requisitos acima ja 

referidos, tendo-se verificado que a proposta apresentada cumpre todos os requisitos 

e formalidades do CCP, e de acordo com a adjudicac;:ao, emitir urn parecer previa 

favon1vel a adjudicac;:ao e a celebrac;:ao do contrato de aquisic;:ao de servic;:os, ao abrlgo 

do n.2 1 do art.2 762 do CCP, pelo prazo de 36 meses, com a C&R Ribas Pacheco, SROC; 

2 - Que, seja solicitado a Assembleia Municipal, para os efeitos previstos no n.2 1 do 

art.2 77.2 da Lei 73/2013, de 3 de setembro, a nomeac;:ao como auditor externo, 

responsavel pela certificac;:ao legal de contas, da C&R Ribas Pacheco, SROC. 

A considerac;:ao superior, 

Ponte de Lima, 29 de novembro de 2016, 

~ ~:._--- '- ~-~ 


