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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 

Introdução 

1.  Examinámos as demonstrações financeiras do Município da Figueira da Foz as quais 
compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2015 que evidencia um total de 225.821.008 
euros, e um total de Fundos Próprios de 161.438.664 euros, incluindo um resultado líquido do 
exercício negativo de 38.350 euros, a Demonstração dos resultados e os mapas da Execução 
Orçamental que evidenciam um total de 38.369.846 euros de despesa paga e um total de 
45.356.693 euros de receita cobrada no exercício findo naquela data e os correspondentes 
anexos. 

Responsabilidades 

2.  É da responsabilidade do Órgão Executivo do Município a preparação de demonstrações 
financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do 
Município, o resultado das suas operações e o relato da execução orçamental, bem como a 
adoção de políticas e critérios contabilísticos e orçamentais 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 às limitações descritas nos parágrafos 7.1. a 7.3. 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 estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o 
referido exame incluiu: 

-  a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes 
das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios 
definidos pelo Órgão Executivo, utilizadas na sua preparação; 

-  a verificação, numa base de amostragem, da conformidade legal e regularidade financeira 
das operações efetuadas; 

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

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

5.  O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira 
constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.  

6.  Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa 
opinião. 

Reservas 

7.   

7.1. Permanecem contabilizadas em Imobilizado em Curso no Ativo obras no valor global de 1.630 
milhares de euros que por ausência de movimentos nos últimos exercícios indiciam encontrar-
se concluídas pelo que deviam ser reclassificadas e, se levadas ao imobilizado, serem objeto 
dos respetivos gastos de amortização; 
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7.2. Conforme referido na nota 8.2.14 das Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados, 
existem imobilizados que pela sua natureza atingirão valor materialmente relevante os quais se 
encontram por valorizar e reconhecer no balanço. 

7.3. Por não nos terem sido facultadas contas de 2015 aprovadas de 10 das 21 entidades 
participadas pelo Município não pudemos formar opinião sobre os respetivos efeitos no 
património e dívida total municipal.  

7.4.  A entidade mantém no ativo sob a rubrica de dívidas a receber a quantia de 717 milhares de 
euros para as quais não consegue identificar os devedores. Além dos referidos mantém no 
ativo dívidas a receber no montante de 2.135 milhares de euros que revelam indícios de 
incobrabilidade. 

Em consequência das situações referidas no ponto 7.4 os fundos próprios da entidade 
apresentados no balanço encontram-se sobrevalorizados em 2.852 milhares de euros.  

Opinião 

8.  Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se 
necessários caso não existissem as limitações descritas nos parágrafos 7.1. a 7.3. supra, e das 
situação descrita no parágrafo 7.4. também supra, as referidas demonstrações financeiras 
apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a 
posição financeira do Município da Figueira da Foz em 31 de Dezembro de 2015, o 
resultado das suas operações e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita 
cobrada no exercício findo naquela data, em conformidade com o referencial contabilístico 
(POCAL) existente para o Sector em Portugal.  

9. Ênfase 

Sem afetar a opinião expressa no ponto 8. anterior, chamamos a atenção para o 2º quadro 
co
onde o Executivo divulga a existência de responsabilidades contingentes decorrentes de 
processos judiciais em curso no valor de 32.579 milhares de euros, para as quais  as provisões 
reconhecidas no passivo são de apenas 126 milhares de euros. 

Relato sobre outros requisitos legais 

10.  

10.1. Conforme divulgado no Relatório de Gestão    Dívida Total  a dívida total do 
Município, antes de consideradas as reservas constantes do parágrafo 7. acima,  cumpria o 
limite da dívida prevista no art. 52º do Regime Financeiro da Autarquias Locais. 

10.2.  É nossa opinião que a informação financeira constante do relatório de gestão é concordante 
com as demonstrações financeiras do exercício. 

 

Coimbra, 20 de Abril de 2016 
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