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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Opinião
Aud támos as demonstrações financeiras conso idadas anexas da Associação de
Municípios do Vale do Sousa (Valsousa) (o grupo), que compreendem o balanço
consol dado em 31 de dezembro de 2019, (que evidencia um tota de 27736004,77 euros
e um total de fundos própr os de 11358.988,64 euros, incluindo um resultado quido de
175.028,95 euros), a demonstração consolidada de resultados relat vos ao ano findo
naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que mc uem um resumo das
polít cas contabilísticas s gn ficativas
Em nossa opinião, excepto quanto aos possive’s efeitos da matéria referida na secção
“Bases para a opinião com reservas”, as demonstrações financeras consolidadas anexas
apresentar~ de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição
financeira consolidada da Associação de Municípios do Vale do Sousa (Valsousa) em 31
de dezembro de 2019 e o seu desempenho finance ro relativos ao ano f ndo naquela data
de acordo com os princípios contab’listicos geralmente aceites em Portugal prev stos no
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Bases para a opinião
A nossa auditoria

foi

efetuada de acordo com as Normas lnternac onais de Auditor a (SA)

e demais normas e or entações tecnicas e étcas da Ordem dos Revisores Oficia s de
Contas. As nossas responsab lidades nos termos dessas normas estão descritas na secção

“Responsabilidades do aud’tor pe a auditor’a das demonstrações financeiras” abaixo
Somos independentes da En dade nos termos da le e cumprimos os demais requ sitos
éticos nos termos do código de ética da ordem dos Revisores Oficiais de Contas

Estamos conv ctos que a prova de auditoria que obtivemos ê suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opin ão com reservas
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Ênfase
Salientamos que a pandemia de Covid-19, cujos reflexos serão sentidos em Portugal a
partir de março de 2020, terá efeitos negativos sobre a ativdade e a rentab Idade da
Entidade durante o exercício económico de 2020, não sendo neste momento poss’vel
fazer a sua quantifcação. A nossa opinião não é modif cada por esta matéra

Responsabilidade do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras
O órgão de gestão é responsável pela:
—

preparação de demonstrações financeiras consolidadas que apresentem de forma
verdadeira e apropriada a posição fnanceira o desempenho f nanceiro e os fluxos
de caixa do Grupo de acordo com os pr ncíp os contabi ístcos geralmente aceites
em Portugal previstos no POCAL.
elaboração do relatório de gestão conso dado nos termos egais e regulamentares
aplicáves;
cr ação e manutenção de um s’stema de controlo interno apropriado para permitir
a preparação de demonstrações financeiras consolidadas sentas de d’sto’ção
material devido a fraude ou erro;
adoção de polit’cas e critérios contabilist’cos adequados nas circunstâncias; e
ava ação da capacidade do Grupo de se manter em cont nu dade, divulgando,
quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a
continuidade das atividades.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
A nossa responsabilidade consste em obter segurança razoável sobre se as
demonstrações finance ras consolidadas como um todo estão isentas de dstorções
materiais devido a fraude ou erro e em tir um re atório onde conste a nossa opn ão
Segurança razoável é um níve e evado de segurança mas não é uma garantia de que uma
auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção matera
quando exista. As distorções podem ter or gem em fraude ou erro e são consideradas
materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem
decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações
financeras
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Como parte de uma auditora de acordo com as SA fazemos julgamentos prof ssionais e
mantemos ceticismo prof ss ona durante a auditoria e também:
dentficamos.e~ava iamos osr scos de distorção materia das demonstrações
financei~as conso dádas devdo a fraude ou a erro concebemos e executamos
procedifrientos deaud tora~ que respondam a esses riscos, e obtemos prova de
auditoriã que se asuficiehte e apropr ada para proporcionar uma base para a nossa
opinião. O fiscõ dè nãô detetar uma d storção material devido a fraude é maor do
que o risco de não detetaruma d storçào mater a devido a erro, dado que a fraude
pode envolver conluio, fa sificação, omissões intencionas, falsas declãrações ou
sobreposição~ao~controlo interno;
—

obtemos uma compreensão do controlo nterno relevante para a aud tõria com o
objetivo de conceberprocedimentos de audtoria que sejam apropriados nas
crcunstâncias~ mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo
ntêrnb do~Giu~o;
aval arnoska~adequaçao das politcas contabilísticas usadas e a razoab idade das
estimatiVascontãblístcas e respetvas divulgações feitas pe o ôrgão.de gestão:
conclumos sobre a apropr ação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da
continuidade e,. cori, báse na prova de auditoria obt da, se exste qualquer incerteza
mater a relac onada com açontecimentõs ou condções que põssam susõitar
dú~iidas signifcativas sobrea capacidade da Grupo para dar continuidade às suas
atividades. Se conclu rmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a
atençãono nosso relatóro para as divulgações relacionadas includas nas
demónstrãçõés financeiras consolidadas ou, caso essas divulgações não sejam
adequadas, mód ficara nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova
de~aUditoriã obtid&até,â datado nosso relatárid. Porém, acontecimentos ou
condi~6és futuraspõdem levar a que o Grupo descontinue as suas atividades;

—

avaliamos~a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrãções
financeiras consolidadas, incluindo as d vulgações, e se essas demonstrações
fibanceiras representam. as transações e acontecimentos subjacentes deforma a
atingir uma apresentação apropr ada;
obtemos prova de auditoriasuficiente e apropriada relat vamente a nformação
tinancëira das entidades ou atividades dentro do Grupo para expressar uma opinião
sobrê as demonstrações financeiras conso dadas. Somos responsaveis pela
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orientação, supervisão e desempenho da auditoria do Grupo e somos os
responsáveis fnas pela nossa opinião de auditoria;
—

comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o
âmbito e o calendar o p aneado da auditoria, e as conclusões significativas da
aud tona incluindo qualquer deficiência sign ficatva de contro o nterno
identificado durante a auditoria

A nossa responsabilidade Inclui ainda a verifcação da concordância da informação
constante do relatór o de gestão com as demonstrações financeiras consolidadas

RELATÓRIO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o relatório de gestão
Em nossa cpinião, o relatório de gestão consoldado foi preparado de acordo com as e s e
regu amentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as
demonstrações financeiras auditadas, não tendo s do dentif cadas incorreções materais

Porto, 13 de Julho de 2020

~KNT0S VA~TR GO DE M91~AIS & A OIiADOS, SROC LDA
Representada por, João Mtnuel Trgo de Moras, RQC N. 881
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