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M.PEREIRA & ASSOCIADO, SROC, LDA.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA
Exercicio de 2012

1. INTRODUÇÃO

o presente Relatório de Transparência é apresentado em cumprimento do disposto no Artigo 62. O_A
do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aprovado pelo Decreto-Lei 487/99, de 16 de
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 22412008, de 20 de Novembro.

2.

ESTRUTURA JURíDICA E PROPRIEDADE

A sociedade M.PEREIRA & ASSOCIADO, SROC, LDA. (adiante designada por Sociedade), constituída
em 6 de Fevereiro de 2013, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n. ° 284,
matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Aveiro sob o número único de matricula e de
pessoa colectiva 510 479 570, com o capital social de 20.000 Euros, representado por duas quotas,
uma com o valor nominal de 16.000 Euros pertencente aAmérico Agostinho Martins Pereira, ROC n.o
877e outra com o valor nominal de 4.000 Euros pertencente a Joselito Pedro Quaresma Almeida,
ROC n. ° 1248.
A actividade é exercida em dois escritórios contíguos com a área total aproximada de 180 m2 ,
funcionando em open space, situados na Rua Cristóvão Pinho Queimado, N.O 9 - 1.0 Andar, em
Aveiro.

3.

LIGAÇÃO COM UMA REDE

Não existem entidades que, nos termos definidos no n. ° 11 do Artigo 68. O_A do Estatuto da Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas, possam ser consideradas como integrantes da "Rede".

4.

ESTRUTURA DE GOVERNAÇÃO

A governação e representação da sociedade são confiadas a ambos os sócios, bastando a assinatura
de qualquer um deles para obrigar a sociedade.
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5. SISTEMA DE CONTROLO INTERNO DA QUALIDADE
O sistema de controlo interno implementado tem como objectivo assegurar a qualidade dos serviços
prestados e simultaneamente garantir o cumprimento das exigências legais, quer ao nível técnico
quer do ponto de vista ético.
A qualidade dos serviços prestados é assegurada através de um planeamento e acompanhamento
adequados e da existência de dois níveis de supervisão do trabalho realizado, numa primeira fase
pelo responsável pela equipa de trabalho e por fim pelo Revisor Oficial de Contas responsável pelo
dossier de trabalho.

O Revisor Oficial de Contas responsável acompanha de forma sistemática o planeamento e
desenvolvimento do trabalho, constituindo assim o principal pilar do sistema de controlo interno,
garantindo uma monitorização permanente das práticas e procedimentos que se encontram
implementados.
O controlo de qualidade dos serviços prestados é também assegurado através do controlo de
qualidade levado a cabo anualmente pela OROC, sob a supervisão do CNSA. Como consequência da
recente constituição, a Sociedade não foi ainda objecto de controlo de qualidade no âmbito do
Artigo 68. o do Estatuto da OROe. O último controlo de qualidade realizado pela OROC aos sócios que
integram a Sociedade ocorreu em 2011.
Em cumprimento da alínea d) do n. o 1 do Artigo 62. o_A do Estatuto da OROC declaramos que o
sistema de controlo interno implementado funciona de forma eficaz.

6.

LISTAGEM DE ENTIDADES DE INTERESSE PÚBLICO

Durante o ano de 2012 foi realizada a Revisão Legal das Contas das seguintes entidades
consideradas, nos termos do Artigo 2. 0 do Decreto-Lei n. o 22412008, de 20 de Novembro, de
interesse público:
- MARTIFER - SGPS, S.A. (*)
- CAIXA DE CRÉDITO AGRíCOLA MÚTUO DE AROUCA, CRL.
(*) Em 25/0212013 foi apresentada a renúncia ao cargo de Revisor Oficial de Contas da MARTIFER -

SGPS, S.A., a qual foi apreciada e aceite pelo Conselho Fiscal em 19/03/2013 e será objecto de
deliberação na próxima reunião da Assembleia-Geral convocada para 10/0412013.
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M.PEREIRA & ASSOCIADO, SROC, LDA.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

7.

POLíTICAS E PRÁTICAS DE INDEPENDÊNCIA

Regra geral, a Sociedade não presta outros serviços para além da Revisão/Auditoria. Os serviços fora
do âmbito da Revisão/Auditoria que pontualmente são prestados representam um peso relativo
reduzido face ao volume de facturação total da Sociedade e insignificante quando comparados com
os serviços de Revisão/Auditoria prestados ao mesmo cliente, não pondo por isso em causa a
independência.
São cumpridas todas as disposições legais relativas à independência, pelo que, em cumprimento da
alínea g) do n. ° 1 do Artigo 62. o_A do. Estatuto da OROC declaramos que as práticas profissionais
adoptadas salvaguardam o dever de independência previsto no Artigo 68. O_A do referido Estatuto.

8. POLíTICAS E PRÁTICAS ADOPTADAS NA FORMAÇÃO CONTíNUA DOS REVISORES OFICIAS DE
CONTAS E COLABORADORES PARTICIPANTES EM TRABALHOS DE AUDITORIA
As necessidades de formação dos Revisores Oficiais de Contas e dos colaboradores são
permanentemente avaliadas. A Sociedade assegura a todos os colaboradores a frequência de acções
de formação externa, privilegiando as acções que integram o programa de formação contínuo da
OROe. Internamente são realizadas acções de formação envolvendo todos os colaboradores, onde é
feita a apresentação e discussão do conhecimento adquirido nas acções de formação externa,
partilhados os conhecimentos especializados demonstrados por cada um dos colaboradores ou
apresentados e discutidos trabalhos sobre temas previamente sugeridos para estudo.
A Sociedade proporciona a todos os colaboradores o desenvolvimento permanente das suas
competências e a sistemática partilha de conhecimento, criando um ambiente saudável de
competição pelo contributo para o conhecimento colectivo, potenciando o espírito de equipa e
simultaneamente assegurando a homogeneização e sistemática melhoria das práticas e qualidade de
trabalho.

9.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

No Exercício de 20120s serviços prestados por cada um dos sócios que integraram a Sociedade foram
os seguintes:
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M.PEREIRA & ASSOCIADO, SROC, LDA.

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Américo Agostinho Martins Pereira (ROC n. o 877):
Descrição

Valor

%
564.367

95%

Outros Serviços de Garantia de Fiabilidade

4.800

1%

Serviços de Consultoria Fiscal

1.000

1%

22.382

3%

592.549

100%

Revisão Legal das Contas/Auditoria

Outros Serviços não relacionados com a Revisão Legal das
Contas/ Auditoria
Total
Joselito Pedro Quaresma Almeida (ROC n. o 1248):
Descrição
Revisão Legal das Contas/Auditoria
Outros Serviços de Garantia de Fiabilidade
Serviços de Consultoria Fiscal
Outros Serviços não relacionados com a Revisão Legal das
Contas/ Auditoria
Total

Valor

%

92.313

97%

2.850

3%

O

0%

250

0%

95.413

100%

10. BASES DE REMUNERAÇÃO DOS REVISORES OFICIAS DE CONTAS

A Sociedade tem dois sócios Revisores Oficiais de Contas e uma Revisora, Carolina Celeste Marques
Pereira (ROC n. o 1341), contratada nos termos previstos na alínea c) do n. o 1 do artigo 49. 0 do
Decreto-Lei 487/99, de 16 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 22412008,
de 20 de Novembro. A remuneração desta Revisora contratada depende de vários factores,
nomeadamente, da sua experiência, competência técnica e da capacidade de liderança das equipas
de trabalho.
A remuneração dos sócios Revisores Oficiais de Contas é fixada de acordo com as funções atribuídas
e o desempenho de cada um deles. Os sócios têm ainda direito à participação nos resultados obtidos
pela Sociedade corresponde às respectivas participações no capital social.

Página 4/4

Rua Cristóvão Pinho Queimado, n. 09 - 1. o Esq.
Apartado 406 - EC AVE/RO
3811-905 AVEIRO
Te/. 234383472 • Fax 234 1963 64 • T/m. 92740 60 70
americo.pereira. roc@mpereira.com
www.mpereira.com

Capital Social: 20.000 Euros
N/PC!Matrícula: 510479570
Conservatória do Registo Comercial de Aveiro
Registo na OROC n. o 284

