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CERTIFICA~AO LEGAL DAS CONTAS CONSOLIDADAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRA~OES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
OpinUio com reservas
Auditamos as demonstra~oes financeiras consolidadas anexas do Municipio de Lisboa (o Municipio),
que compreendem o balan~o consolidado em 31 de dezembro de 2020 (que evidencia urn total de

€ 3 461 293 017 e urn total do patrim6nio lfquido de € 2 698 151 798, incluindo urn resultado liquido
negativo de € 24 793 312), a demonstrar;ao consolidada dos resultados por natureza, a
demonstrar;ao consolidada das alterar;oes no patrim6nio liquido, a demonstrar;ao consolidada dos
fluxos de caixa, relativos ao ana findo naquela data, e o anexo as demonstrar;oes financeiras
consolidadas que inclui urn resumo das politicas contabilfsticas significativas.
Em nossa opiniao, exceto quanta aos possfveis efeitos das materias referidas na secr;ao Bases para a

opinilio com reservas, as demonstrar;oes financeiras consolidadas anexas apresentam de forma
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posir;ao financeira consolidada do
Municipio de Lisboa, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa consolidados relativos ao
ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalizar;ao ContabHistica para as
Administrar;oes Publicas.
Bases para a opiniao com reservas
1. A leitura da informa~ao financeira consolidada devera levar em considera~ao que o Municipio de
Lisboa passou a adotar o Sistema de Normalizar;ao Contabilfstica para as Administrar;oes Publicas
(SNC-AP), aprovado pelo Decreta-Lei n. o 19212015 de 11 de setembro, com efeitos reportados a
1 de janeiro de 2020. Nesse ambito, e conforme referido no relat6rio de gestao e nas notas as
demonstrar;oes financeiras consolidadas, esta em curso urn exigente processo de adaptar;ao dos
sistemas contabilfsticos e de controlo interno para responder aos novos requisitos da contabilidade
financeira, da contabilidade orr;amental e da contabilidade de gestao, introduzidos pelo SNC-AP.
1.1. Relativamente aos ativos fixos tangfveis, cujas principais politicas contabilisticas, alterar;oes e
ajustamentos estao divulgadas nas notas 2 e 5 do anexo as demonstrar;oes financeiras consolidadas,
dadas as caracteristicas muito especificas da atividade municipal e a enquadramento diferenciado
dado, ao Longo dos tempos, ao registo e reconhecimento dos bens (ativos fixos tangfveis) nos
registos contabilfsticos do Municipio, verifica-se que: (i) o patrim6nio tern vindo a ser sujeito a urn
continuado procedimento de inventariar;ao, reconhecimento e

regulariza~ao

(identificar;ao,

valorizar;ao, registo, abate e depreciar;ao), processo de execur;ao permanente que originou o registo
de ativos fixos tangfveis no exercicio, par contrapartida do patrim6nio liquido, no montante de
cerca de € 8 400 000; (ii) os ativos fixos tangiveis em curso, no montante de € 382 000 000,
respeitam a projetos, obras e empreitadas em curso que tern vindo a ser objeto de urn continuado
processo de cadastro e subsequente reclassificar;ao contabilistica para o imobilizado operacional;
(iii) as procedimentos de atualizar;ao da vida util dos ativos fixos tangiveis, do anterior Cadastro dt 7
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lnventcirio de Bens (C/BE) para o atual Classificador Complementar 2 - Cadastro e vidas uteis dos
ativos fixos tangiveis, intangiveis e propriedades de investimento (CC2), encontram-se em curso, e;

(iv) esta em desenvolvimento a plena adapta~ao do programa informatica de gestao e controlo dos
ativos fixos tangiveis as exigencias do SNC-AP. Este continuado e extenso processo tern vindo a
determinar varios ajustamentos aos procedimentos contabilisticos e criterios valorimetricos, cujos
impactos s6 serao conhecidos aquando da conclusao dos respetivos trabalhos de adapta~ao
ao SNC-AP.
1.2. As demonstra~oes financeiras individuais das empresas integradas no perimetro de consolida~ao
financeira do Grupo, Companhia Carris de Ferro de Lisboa, EM, SA, EGEAC - Empresa de Gestao de
Equipamentos e Anima~ao Cultural, EM, SA e EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e
Estacionamento de Lisboa, EM, SA, foram preparadas de acordo com as Normas Contabilisticas e de
Relata Financeiro adotadas em Portugal atraves do Sistema de Normaliza~ao Contabilistica (SNC), e
embora reclassificadas nao foram ajustadas, nem determinados os eventuais impactos que teria o
seu ajustamento para os criterios valorimetricos e contabilisticos previsto no SNC-AP.
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas lnternacionais de Auditoria (ISA) e demais
normas e orienta~oes tecnicas e eticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas
responsabilidades nos termos dessas normas estao descritas na sec~ao Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstra~oes financeiras abaixo. Somas independentes do Municipio nos termos
da lei e cumprimos OS demais requisitos eticos nos termos do c6digo de etica da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos e suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opiniao.
Enfases
1. 0 relat6rio de gestao consolidado lido em conjunto como relat6rio de gestao individual divulga
os principais impactos financeiros da Pandemia em curso Covid-19, as politicas e medidas
implementadas e as atividades levadas a cabo pelo Municipio para responder de forma adequada as
solicita~oes no ambito da preven~ao, controlo e combate a Pandemia bern como para suavizar os
seus efeitos sociais e econ6micos junto da popula~ao. Nao sendo possivel estimar os impactos
futuros da Pandemia Covid-19 na atividade e nas necessidades de interven~ao do Municipio de
Lisboa, e convic~ao da Verea~ao que estao asseguradas eventuais necessidades adicionais de
financiamento, para futuras interven~oes neste ambito, sem colocar em causa a estabilidade
financeira do Municipio.
2. As demonstra~oes individuais da subsidiaria Companhia Carris de Ferro de Lisboa, EM, SA, nao
reconheceram o redito com os subsidios do Municipio efetuados no ambito das Compensa~oes por
Obriga~oes de Servi~o Publico (COSP), no montante de € 38 000 000, situa~ao ajustada no processo
de consolida~ao das demonstra~oes financeiras.
A nossa opiniao nao e modificada em

rela~ao

a esta materias.
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Materias relevantes de auditoria
As materias relevantes de auditoria sao as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior
importancia na auditoria das demonstrac;:6es financeiras do ano corrente. Essas materias foram
consideradas no contexto da auditoria das demonstrac;:6es financeiras como urn todo, e na formac;:ao
da opiniao, e nao emitimos uma opiniao separada sobre essas materias.
Materias relevantes de auditoda

Sintese do resposta do auditor

Ativos fixos tangiveis
Os Ativos Tangiveis ascendem a € 2 726 000 000 e

A resposta do auditor envolveu:

representam 79% do total do ativo a 31 de

(i)

confrontac;:ao dos registos de gestae do

dezembro de 2020 (2019: 77%).

patrim6nio com os registos contabilisticos;

A considerac;:ao desta materia como relevante

(ii)

para a auditoria tern por base a materialidade

no exercfcio (aquisic;:oes, permutas, doac;:oes,

daqueles ativos e o risco associado a utilizac;:ao de

reconhecimento e valorizac;:ao dos bens

analise substantiva de movimentos ocorridos

pressupostos, estimativas, tempestividade dos

inventariados e alienac;:oes);

registos, amortizac;:oes e regularizac;:oes e

(iii)

verificac;:ao do calculo das depreciac;:oes;

considerac;:oes sobre a gestao e uso dos bens.

(iv)

confirmac;:ao da titularidade de im6veis;

As divulgac;:oes relacionadas com estes temas

(v)

revisao analitica dos ativos fixos tangiveis em

estao incluidas no relat6rio de gestao e nas notas

curso;

2 e 5 do anexo as demonstrac;:oes financeiras

(vi)

consolidadas.

Municipais;

Leitura das deliberac;:oes dos 6rgaos

(vii) Analise dos ajustamentos de consolidac;:ao
efetuados.

Provisoes para processos judicia is em curso

As Provisoes para processes judiciais em curso, a

31 de dezembro de 2020, ascendiam a

A resposta de auditoria envolveu:
(i) a avaliac;:ao dos riscos, como Departamento

€ 196 000 000 (2019: € 228 000 000)

Juridico do Municipio, e a identificac;:ao e avaliac;:ao

A considerac;:ao desta materia como relevante

da situac;:ao processual dos principais processes

para a auditoria tern por base a materialidade dos

judiciais em curso;

valores demandados e o risco e julgamento

(ii) a analise dos pressupostos utilizados na

associado as ac;:oes em curso e a utilizac;:ao de

determinac;:ao e quantificac;:ao da provisao para

pressupostos e estimativas na quantificac;:ao e

processes judiciais;

registo de provisoes.

(ii) analise das respostas dos advogados externos

As divulgac;:oes relacionadas com o

relativas ao patrodnio de litigios;

reconhecimento de provisoes para processes

(iii) revisao das divulgac;:oes efetuadas no relat6rio e

judiciais em curso estao incluidas nas notas 2 e

contas e nas demonstrac;:oes financeiras sobre esta

15 do anexo as demonstrac;:oes financeiras

materia.

consolidadas.
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Matedas relevantes de auditoria
Redito - Impastos, contdbui~oes e taxas

Sintese da resposta do auditor

Os lmpostos, contribuic;:6es e taxas a 31 de

Em relac;:ao ao redito com Impastos, contribuic;:6es e

dezembro de 2020 ascenderam a € 535 000 000 e

taxas, a resposta do auditor envolveu, entre outros:

representam cerca de 56% dos rendimentos totais

(i) procedimentos de revisao analitica;

do Municipio (2019: € 528 000 000, 46% do total

(ii) verificac;:ao da especializac;:ao dos rendimentos;

dos rendimentos).

(iii) revisao dos criterios de reconhecimento do

A considerac;:ao desta materia como relevante

redito associado a impastos diretos, indiretos e

para a auditoria tern por base a materialidade dos

multas e outras penalidades;

valores dos rendimentos com Impastos,

(iv) confirmac;:ao da aderencia dos registos

contribuic;:6es e taxas na totalidade dos

contabilfsticos com as informac;:6es e recebimentos

rendimentos e OS riSCOS aSSOciados a sua

da Autoridade Tributaria e Aduaneira;

cobranc;:a, quantificac;:ao e tempestivo registo nas

(v) analise substantiva dos principais rendimentos

demonstrac;:6es financeiras.

associados a taxas e compensac;:6es.

As divulgac;:6es relacionadas com os lmpostos,

contribuic;:6es e taxas estao incluidas no relat6rio
de gestao.

Outras materias
1. As demonstra~6es financeiras consolidadas do exercicio findo em 31 de dezembro de 2019 foram
examinadas por outro revisor oficial de contas cuja certifica~ao legal das contas, datada de 3 de
agosto de 2020, foi emitida com duas reservas por limita~ao, mantendo-se a limita~ao referida no
paragrafo 1 .2 da

sec~ao

Bases para a opinUio com reservas.

2. A leitura do relat6rio de gestao consolidado e das demonstra~oes financeiras consolidadas devera
ser efetuada complementarmente

a leitura das demonstra~6es financeiras individuais e do relat6rio

de gestao do Municipio, por forma a obter uma informa~ao mais completa sabre as contas e
opera~6es do exercicio.

Responsabilidades do 6rgao executivo pelas demonstra~oes financeiras consolidadas

e

0 6rgao Executivo responsavel pela:
(i)
prepara~ao de demonstra<=6es financeiras consolidadas que apresentem de forma verdadeira e
apropriada a posi<=ao financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa consolidados
do Municipio de acordo como SNC-AP;
(ii)

elabora~iio do relat6rio de gestiio consolidado nos termos legals e regulamentares aplicf.ve/
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(iii)

(iv)
(v)

cria~ao

e

manuten~ao

de urn sistema de controlo interno apropriado para permitir a
prepara~ao de demonstra~6es financeiras consolidadas isentas de distor~6es materiais devido
a fraude ou a erro;
ado~ao de polfticas e criterios contabilfsticos adequados nas circunstancias; e
avaliac;:ao da capacidade do Municipio de se manter em continuidade, divulgando, quando
aplicavel, as materias que possam suscitar duvidas significativas sobre a continuidade das
atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrac;oes financeiras consolidadas
A nossa responsabilidade consiste em obter seguranc;:a razoavel sabre se as demonstrac;:6es
financeiras consolidadas como urn todo estao isentas de distor~6es materiais devido a fraude ou
erro, e emitir urn relatorio onde conste a nossa opiniao. Seguran~a razoavel e urn nfvel elevado de
seguran~a mas nao e uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetara
sempre uma distor~ao material quando exista. As distor~6es podem ter origem em fraude ou erro e
sao consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que
influenciem decis6es economicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrac;:6es
financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos
ceticismo profissional durante a auditoria e tambem:
(i)
identificamos e avaliamos os riscos de distorc;:ao material das demonstrac;:oes financeiras
consolidadas devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de
auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e
apropriada para proporcionar uma base para a nossa opiniao. 0 risco de nao detetar uma
distorc;:ao material devido a fraude e maior do que o risco de nao detetar uma distorc;:ao
material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsifica~ao, omiss6es
intencionais, falsas declara~6es ou sobreposic;:ao ao controlo interne;
(ii) obtemos uma compreensao do controlo interno relevante para a auditoria como objetivo de
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstancias, mas nao para
expressar uma opiniao sabre a eficacia do controlo interno do Municipio;
(iii) avaliamos a adequa~ao das politicas contabilfsticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilfsticas e respetivas divulga~6es feitas pelo orgao executivo;
(iv) conclufmos sabre a apropria~ao do uso, pelo orgao executivo, do pressuposto da continuidade
e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada
com acontecimentos ou condi~6es que possam suscitar duvidas significativas sabre a
capacidade do Municipio para dar continuidade as suas atividades. Se concluirmos que existe
uma incerteza material, devemos chamar a aten~ao no nosso relatorio para as divulga~6es
relacionadas incluidas nas demonstra~6es financeiras ou, caso essas divulga~6es nao sejam
adequadas, modificar a nossa opiniao. As nossas conclus6es sao baseadas na prova de
auditoria obtida ate a data do nosso relatorio. Porem, acontecimentos ou condi~6es futuras
podem levar a que o Municipio descontinue as suas atividades;

/
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(v)

avaliamos a apresentac;:ao, estrutura e conteudo global das demonstrac;:oes financeiras
consolidadas, incluindo as divulgac;:oes, e se essas demonstrac;:oes financeiras representam as
transac;:oes e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentac;:ao apropriada;

(vi)

comunicamos com os encarregados da governac;:ao, entre outros assuntos, o ambito eo
calendario planeado da auditoria, e as condusoes significativas da auditoria incluindo
qualquer deficiencia significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificac;:ao da concordancia da informac;:ao constante do
relat6rio de gestao com as demonstrac;:oes financeiras consolidadas.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAlS E REGULAMENTARES
Sobre as demonstrac;:oes orc;amentais consolidadas
Auditamos as demonstrac;:oes orc;:amentais consolidadas anexas do Municipio de Lisboa que
compreendem a demonstrac;:ao consolidada do desempenho orc;:amental e a demonstrac;:ao
consolidada de direitos e obrigac;:oes por naturezas, relativas ao exercicio findo em 31 de dezembro
de 2020.
0 6rgao Executivo

e responsavel pela preparac;:ao e aprovac;:ao das demonstrac;:oes orc;:amentais

consolidadas no ambito da prestac;:ao de contas consolidadas do Municipio de Lisboa. A nossa
responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilizac;:ao e relato
previstos na Norma de Contabilidade Publica (NCP) 26 do Sistema de Normalizac;:ao Contabilistica
para as Administrac;:oes Publicas.
0 perimetro de consolidac;:ao orc;:amental do Municipio

e composto pelo conjunto de entidades

controladas induidas no subsetor da administrac;:ao local nas ultimas contas setoriais publicadas pela
autoridade estatistica nacional, em cumprimento do Sistema Europeu de Contas Nacionais e
Regionais, a Usboa Oddental, SRU - Sodedade de Reabilitac;iio Urbana, EM, SA e a GEBALIS - Gestiio
do Arrendamento da Habitat;iio Municipal de Usboa, EM, SA.
Em nossa opiniao, as demonstrac;:oes orc;:amentais consolidadas anexas estao preparadas, em todos
os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalizac;:ao Contabilistica para as
Administrac;:oes Publicas.
Sobre o relat6rio de gestao consolidado
Em nossa opiniao, o relat6rio de gestao consolidado foi preparado de acordo com as leis e
regulamentos aplicaveis em vigor e a informac;:ao nele constante

e coerente com as demonstrac;:oes

financeiras consolidadas auditadas e demonstrac;:oes consolidadas orc;:amentais, nao tendo sido
identificadas incorrec;:oes materiais.
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Sem afetar a opiniao referida no paragrafo anterior e conforme referido no ponto 3 do capitulo V do
relat6rio de gestao que acompanha as contas individuais, o Municipio nao incluiu em toda a sua
plenitude as divulga~6es previstas na Norma de Contabilidade Publica 27- Contabilidade de Gesttio,
mas divulgou as raz6es para esta situa~ao e a metodologia de introdu~ao e desenvolvimento da
contabilidade de gestao no Municipio de Lisboa.
Lisboa, 16 de julho de 2021

e Melo de Oliveira, em representa~ao de

SROC
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