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DEZEMBRO DE 2013 



MEMORANDO SOBRE PROCEDIMENTOS CONTABILISTICOS E DE CONTROLO INTERNO 
REFERENTE AO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POlARES 

Exmos. Senhores, 

Durante a execução dos nossos trabalhos de Auditoria às Demonstrações Financeiras do 
Município de Vila Nova de Poiares relativas aos períodos findos em 31 de Dezembro de 
2012, 30 de Setembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2013, constatámos a existência de 
algumas deficiências nos procedimentos contabilísticos e de controlo interno, que se 
encontram mencionados em anexo. 

De salientar que, relativamente a 30 de Setembro de 2013 não foram preparadas e 
divulgadas Demonstrações financeiras formais, nomeadamente o Balanço, Demonstração 
de resultados, Relatório de Gestão, Mapas de Execução Orçamental e respetivos anexos, 
com o consequente impacto em termos de conclusões da auditoria, que se centrou 
preferencialmente nos períodos em que foram disponibilizdas e divulgadas Demonstrações 
financeiras completas (31 de Dezembro de 2012 e 31 de Dezembro de 2013). 

De acordo com a metodologia do nosso trabalho, a avaliação a que procedemos do sistema 
de controlo interno e contabilístico destina-se a consubstanciar a nossa análise às 
Demonstrações Financeiras e, consequentemente, não poderá, sob qualquer aspecto, 
constituir uma garantia para a detecção da totalidade dos erros e deficiências do sistema de 
controlo interno, ou ser entendida como tendo o objectivo específico de revelar 
irregularidades que possam eventualmente existir. 

A implementação e manutenção de um adequado sistema de controlo interno e 
contabilístico é da inteira responsabilidade do Município de Vila Nova de Poiares. Desta 
forma, qualquer decisão de alteração ao mencionado sistema deverá sempre ser ponderado 
à luz de uma análise dos custos e riscos envolvidos. 

Este relatório foi preparado apenas para informação e utilização do Presidente e 
Vereadores com funções executivas do Município de Vila Nova de Poiares e não poderá 
ser utilizado para outros fins, sem consentimentos formal (por escrito) da Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas "Rodrigues Sacramento, SROC". 

Ficaríamos gratos que nos informassem sobre quaisquer alterações que decidam efectuar 
aos procedimentos em função dos assuntos abordados, pondo-nos desde já ao dispor de V. 
Exas. para discutir qualquer aspecto relacionado com os mesmos. 

Sem outro assunto de momentos, apresento os meus melhores cumprimentos e subscrevo
me 

Atentamente 

Rodrigues Sacramento, SROC 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n° 291 










































































































