
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS CONSOLIDADAS 
 
 

Introdução  
 
1. Examinámos as demonstrações financeiras consolidadas do Município do Barreiro, as quais 
compreendem o Balanço consolidado em 31 de dezembro de 2014 (que evidencia um total de 
126.956.270 EUR e um total de Fundos próprios de 77.294.733 EUR, incluindo um resultado 
líquido de 9.567.318 EUR), a Demonstração consolidada de resultados por naturezas e a 
Demonstração consolidada dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data e os 
correspondentes anexos. 
 
Responsabilidades  
 
2. É da responsabilidade do Órgão Executivo a preparação de demonstrações financeiras 
consolidadas que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do conjunto 
das entidades incluídas na consolidação, o resultado consolidado das suas operações e os fluxos 
de caixa consolidados, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a 
manutenção de um sistema de controlo interno apropriado. 
 
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, 
baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras. 
 
Âmbito  
 
4. Exceto quanto à limitação descrita no parágrafo 7 abaixo, o exame a que procedemos foi 
efetuado de acordo com as Normas Técnicas e as Diretrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o 
objetivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras 
consolidadas estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame 
incluiu: 
 

 - a verificação de as demonstrações financeiras das entidades incluídas na consolidação 
terem sido apropriadamente examinadas e, para os casos significativos em que não o 
tenham sido, a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias r 
divulgações nelas constantes e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e 
critérios definidos pelo Órgão Executivo, utilizadas na sua preparação; 

 -  a verificação das operações de consolidação; 

 - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas, a sua 
aplicação uniforme e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; 

 - a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e 

 - a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das 
demonstrações financeiras consolidadas. 

 
5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira 
constante do Relatório de Gestão consolidado com as demonstrações financeiras consolidadas. 
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6. Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base aceitável para a expressão da 
nossa opinião. 
 
Reservas 
 
7. Conforme divulgado no Relatório de Gestão apresentado com as demonstrações financeiras 
individuais, o Município concluiu, em 2014, o trabalho de inventariação e valorização de toda a 
rede de águas e saneamento, de cuja integração no património resultou um aumento do ativo e 
dos fundos próprios (resultados transitados) em cerca de 31,3 milhões de EUR. Tendo em conta a 
natureza, antiguidade e dispersão do ativo imobilizado, incluindo os bens de domínio público, e 
ainda o processo de transição para o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 
(POCAL), não nos é possível concluir sobre se não existem outros bens e infraestruturas por 
reconhecer nem sobre a titularidade de todos os ativos reconhecidos. 
 
8. Em resultado das confirmações externas efetuadas, no âmbito da revisão legal das contas 
dos Serviços Municipalizados dos Transportes Colectivos do Barreiro, foram identificados passivos 
não reconhecidos contabilisticamente, no montante de 2.164 milhares de EUR, sendo 2.051 
milhares de EUR referentes ao Metropolitano de Lisboa, essencialmente relativos a juros de mora 
com início anterior a 1995 e até final de 2012, e 113 mil EUR à ADSE dos quais cerca de 105 mil 
EUR, foram, em tempo, objeto de reclamação. 
 
Opinião 
 
9. Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos dos ajustamentos que poderiam relevar-se 
necessários caso não existisse a limitação descrita no parágrafo 7 acima e exceto quanto aos 
efeitos da situação descrita no parágrafo 8 acima, as referidas demonstrações financeiras 
consolidadas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente 
relevantes, a posição financeira consolidada do Município do Barreiro, em 31 de dezembro de 
2014, o resultado consolidado das suas operações e os fluxos de caixa consolidados do exercício 
findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em 
Portugal previstos no POCAL. 
 
Ênfases 
 
10. Sem afetar a opinião expressa no parágrafo 9 acima, chamamos a atenção para as 
seguintes situações: 
 

10.1 De acordo com o divulgado na nota 8.2.28 do Anexo às demonstrações financeiras 
individuais do Município, os resultados transitados foram ajustados negativamente em 2,1 
milhões de EUR (quantia líquida) por efeito dos procedimentos adotados quanto à 
especialização económica dos exercícios e com repercussão nos saldos iniciais. Da referida 
quantia cerca de 1,7 milhões de EUR estão relacionados com taxas de ocupação pública 
cobradas em anos anteriores a operadores de telecomunicações e já restituídas no 
exercício (0,5 milhões de EUR) ou a restituir em 2015 e em 2016 por não constituírem 
receita do Município. 
 
10.2 O Município passou a incluir nas dívidas a pagar de curto prazo as prestações dos 
financiamentos de médio e longo prazo com vencimento no exercício seguinte, cuja 
reexpressão foi devidamente considerada na análise comparativa evidenciada no Relatório 
de Gestão apresentado com as demonstrações financeiras individuais, ainda que no 
balanço (individual e consolidado) tenham sido mantidas inalteradas as quantias referentes 
ao exercício anterior.  

  



 
 

3 

MUNICÍPIO DO BARREIRO
Certificação Legal da Contas Consolidadas

Exercício de 2014

10.3 Do saldo evidenciado em Outros credores cerca de 3,3 milhões de EUR são 
anteriores a 2013 e respeitam a dívidas a pagar a Operadores de transportes pelos Serviços 
Municipalizados dos Transportes Colectivos do Barreiro. Apesar de parte significativa destas 
dívidas ser sistematicamente considerada no orçamento da despesa da referida entidade, a 
correspondente execução não tem sido concretizada por insuficiência da receita, sendo que 
a previsão desta é substancialmente superior à normalmente cobrada. Por via desta 
situação de dívida, os fundos disponíveis nos Serviços Municipalizados mostram-se 
significativamente negativos. 

 
Lisboa, xx de xxxxx de 2015 
 
 
 
 
RCA – Rosa, Correia & Associados, SROC, S.A. 
representada por Dr. Gabriel Correia Alves, ROC 
 


