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CERTIFICAçAO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEM0NSTRAçOES PINANCEIRAS

Opiniao
Auditámos as dernonstraçoes financeiras consolidadas anexas da Associaçäo de Municipios do Vale
•0

do Sousa (o Grupo), que compreendem o balanço consolidado em 31 de dezembro de 2017, (que
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evidencia urn total de 26.493.070,80 euros e urn total de fundos prOprios de 11.146.087,37 euros,
incluindo urn resultado lIquido de 1.905.676,89 euros), a demonstraçao consolidada de resultados
relativos ao ano findo naquela data, e o anexo as dernonstraçOes financeiras que incluem urn resumo
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das polIticas contabilisticas significativas.
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Em nossa opinião, as demonstraçoes financeiras consolidadas

anexas apresentarn de forrna verdadeira

e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posiçäo financeira consolidada da
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Municipios do Vale

Associaçao de

do Sousa em 31 de dezembro de 2017 e o seu desempenho financeiro relativos ao

ano findo naquela data de acordo corn os principios contabilIsticos geralmente aceites em Portugal
previstos no POCAL.

Bases

para a opiniäo

A nossa auditoria foi efetuada de acordo corn as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e dernais
normas e orientaçoes técnicas e éticas da Ordern dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas

responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secçâo “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstraçOes financeiras” abaixo. Sornos independentes da Entidade nos termos
da lei e cumprimos os demais requisitos eticos nos terrnos do código de ética da ordern dos Revisores
Oficiais de Contas.

Estarnos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião.
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Responsabilidade do órgäo de gestAo pelas demonstraçoes financeiras
0 órgão de gestão é responsável pela:
preparaçäo de dernonstraçôes financeiras consolidadas que apresentem e orma ver a eira e
apropriada a posicâo financeira e o desempenho financeiro do Grupo de acordo corn os
princIpios contabilisticos geralrnente aceites em Portugal previstos no POCAL.
elaboraçao do relatório de gestao consolidado nos termos legais e regularnentares aplicaveis;
criação e rnanutençao de urn sistema de controlo interno apropriado para perrnitir a
preparacão de dernonstraçoes financeiras consolidadas isentas de distorçäo rnaterial devido a
fraude ou erro;
adoçâo de polIticas e critérios contabilisticos adequados nas circunstâncias; e
avaliaçäo da capacidade do Grupo de se manter em continuidade, divulgando, quando
aplicavel, as rnatérias que possam suscitar düvidas significativas sobre a continuidade das
atividades.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstraçoes financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter seguranca razoável sobre se as dernonstraçoes financeiras
consolidadas como urn todo estäo isentas de distorçoes materials devido a fraude ou erro, e emitir urn
S
relatório onde conste a nossa opiniäo. Seguranca razoável é urn nIvel elevado de segurança rnas näo é
uma garantia de que uma auditoria executada de acordo corn as ISA detetará sernpre uma distorçâo
material quando exista. As distorçoes podern ter origern ern fraude ou erro e são consideradas
rnateriais se, isoladas ou conjuntarnente, se possa razoavelrnente esperar ciue influenciern decisoes
economicas dos utilizadores tomadas corn base nessas dernonstraçOes financeiras.
0
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Corno parte de urna auditoria de acordo corn as ISA, fazernos julgarnentos profissionais e rnanternos
ceticisrno profissional durante a auditoria e tarnbém:

identificamos e avaliarnos os riscos de distorçao material das dernonstraçoes financeiras
consolidadas, devido a fraude ou a erro, concebernos e executarnos procedirnentos de
auditoria que respondarn a esses riscos, e obternos prova de auditoria que seja suficiente e
apropriada para proporcionar urna base para a nossa opiniao. 0 risco de não detetar urna
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distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar urna distorção
material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, ornissöes
intencionais, falsas declaraçöes ou sobreposicão ao controlo interno;
obtemos uma compreensâo do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de
conceber procedirnentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para
expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno do Grupo;
avaliarnos a adequacao das politicas contabilisticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilisticas e respetivas divulgacOes feitas pelo orgão de gestão;
concluImos sobre a apropriacão do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade
g

e, corn base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada
corn acontecimentos ou condiçOes que possam suscitar düvidas significativas sobre a
capacidade da Grupo para dar continuidade as suas atividades. Se concluirmos que existe
uma incerteza material, devemos charnar a atenção no nosso relatorio para as divulgacoes
relacionadas incluldas nas demonstraçoes financeiras consolidadas ou, caso essas divulgacOes
não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusoes são baseadas na prova
de auditoria obtida ate

a data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condiçoes futuras

podem levar a que o Grupo descontinue as suas atividades;
—

avaliarnos a apresentação, estrutura e conteüdo global das demonstraçUes financeiras
consolidadas, incluindo as divulgacOes, e se essas demonstraçoes financeiras representam as
transaçoes e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentacão apropriada;

—

obtemos prova de auditoria suficiente e apropriada relativamente a informaçao financeira das
entidades ou atividades dentro do Grupo para expressar urna opinião sobre as demonstraçoes
financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela orientação, supervisão e desempenho da
auditoria do Grupo e somos os responsáveis finais pela nossa opinião de auditoria;
comunicamos corn os encarregados da governacão, entre outros assuntos, o âmbito e o
calendario planeado da auditoria, e as conclusoes significativas da auditoria incluindo
qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificaçao da concordância da informaçao constante do
relatório de gestão corn as dernonstraçoes financeiras consolidadas.
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RELATORIO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS F REGULAMENTARES
Sobre o relatório de gestäo

Em nossa opiniao, o relatório de gestão consolidado 101 preparado de acordo corn as leis e
regulamentos aplicáveis em vigor e a informaçao nele constante e coerente corn as dernonstraçOes
financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreçöes rnateriais.
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São Marnede Infesta, 4 de junho de 2018
C
C
0
0
0
0

/

o

.—

~

_w.a

---—--.ca--.~-.

SA OSV~
GODEMO’ AIS&i ;O’ADOS,SROç.LDA
presenta • a por, João Manuel Trigo de Morais, ROC N. 881
-

0
0-

Li

z
0
C

0
.4

0z

S
0
.4
Li

0
0
>

0
0

z

0
LI
.4

z

9w, SiIv, Br)nco, 148
T, (351) 22903 93 71/2

•

•

M, (351)93 903 93 71

‘465—263 5. MAM[EDF DE INFESTA
•

F. (35)) 22 903 93 73

qeral@sv1m.org

.

www.svtn1.org

