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RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA
Exercicio de 2018

1. INTRODUÇÃO

o presente Relatório de Transparência é apresentado em cumprimento do disposto no Artigo 62.o

da Lei n.o 140/ 2015 de 7 de setembro (que aprova o Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de

Contas), no Artigo 23.0 da Lei n." 148/2015, de 9 de setembro (que aprova o Regime Jurídico da

Supervisão de Auditoria) e do Artigo 13.0 do Regulamento (UE) n.° 537/2014 do Parlamento

Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014.

2. ESTRUTURA JURíDICA E PROPRIEDADE

A sociedade M.PEREIRA & ASSOCIADOS, SROC, LDA. (adiante designada por Sociedade), constituída

em 6 de fevereiro de 2013, é uma sociedade comercial por quotas inscri ta na Ordem dos Revisores

Ofici ais de Contas sob o n." 284 e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sob o n.?

201 61577, mat ricu lada na Conservatória de Registo Comercial de Aveiro sob o número único de

mat rícula e de pessoa coletiva 510 479 570, com o capital social de 50.000 Euros, representado

por quat ro quotas, uma com o valor nominal de 40.000 Euros pertencente a América Agostinho

Mart ins Pereira , ROC n.o 877, outra com o valor nominal de 5.000 Euros pertencente a Carolina

Celeste Marques Pereira, ROC n." 1341, e duas com o valor nominal de 2.500 Euros cada uma,

pert encentes a Marisa Isabel Rocha Serôdio e a Rui António dos Santos Paralta .

A atividade é exercida em dois escritórios contíguos com a área total aproximada de 180 mZ,

funcionando em open space, situados na Rua Cristóvão Pinho Queimado, N.° 15 . 1.° Andar, em

Aveiro.

3. LIGAÇÃO COM UMA REDE

Não existem ent idades que, nos termos definidos no n." 2 do Artigo 71.° da Lei n." 140/2015 de 7

de setem bro, possam ser consideradas como integrantes da " Rede".
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4. ESTRUTURA DE GOVERNAÇÃO

A governação e representação da sociedade são confiadas aos sócios, bastando a assinatura isolada

do sócio América Agostinho Martins Pereira para obrigar a sociedade.

5. SISTEMA DE CONTROLO INTERNO DAQUALIDADE

O sistema de controlo interno implementado tem como objetivo assegurara 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,

garant indo 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 da CMVM. O último controlo de

quali dade realizado pela OROC no âmbito do Artigo 68. 0 do Decreto-Lei 224/2008, de 20 de

novembro, ocorreu em dezembro de 2015 na sequência do Sorteio Público efetuado em 08 de julho

de 2015.

Em cumprimento da alínea d) do n." 1 do Artigo 62. 0 da Lei n.? 140/2015 de 7 de setembro,

declaramos que o sistema de controlo interno implementado funciona de forma eficaz.
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6. LISTAGEM DE ENTIDADES DE INTERESSE PÚBLICO

Durant e o ano de 2018 foi realizada a Revisão legal das Contas da CAIXA DE CRÉDITO AGRíCOLA

MÚTUO DE AROUCA, CRL. , entidade considerada de interesse público.

7. POLíTICASE PRÁTICAS DE INDEPENDÊNCIA

Regra geral , a Sociedade não presta outros serviços para além da Revisão/Auditoria. Os serviços

for a do âmbito da Revisão/Auditoria que pontualmente são prestados representam um peso

relat ivo reduzido face ao volume de faturação 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.ada lei n." 140/2015 de 7 de setembro, declaramos que as práticas

profi ssionais adotadas salvaguardam o dever de independência previsto no Artigo 71 .a do referido

Estatut o.

8. POLíTICAS E PRÁTICAS ADOTADAS NA FORMAÇÃO CONTíNUA DOS REVISORESOFICIAIS DE
CONTASE COLABORADORES PARTICIPANTES EM TRABALHOS DE AUDITORIA

As necessidades de fo rmação dos Revisores Oficiais de Contas e dos colaboradores são

permanent ement e avaliadas. A Sociedade asseguraa todos os colaboradores a frequência de ações

de formação externa, privilegiando as ações que integram o programa de formação contínuo da

OROe. Internamente são realizadas ações de formação envolvendo todos os colaboradores, onde

é fei ta a apresentação e discussão do conhecimento adquirido nas ações de formação externa,

part ilhados 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

compet ências e a sistemática partilha de conhecimento, criando um ambiente saudável de

compet ição pelo contributo para o conhecimento coletivo, potenciando o espírito de equipa e

simult aneamente assegurando a homogeneização e sistemática melhoria das práticas e qualidade

de t rabalho.
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9. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

No Exercício de 2018 as vendas e os serviços prestados pela sociedade ascenderam a 574.381 Euros,

assim repartidos:

Descrição

Revisão Legal de Contas/Auditoria

Entidades de Interesse Público

Outras Entidades

Out ros Serviços não re lacionados com a RLC/Auditoria prestados a entidades
auditadas pela Sociedade

Outros Serviços não relacionados com a RLC/Auditoria prestados a outras entidades

Total

10. BASES DE REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS

Valor

553.989

10.500

543.489

16 .600

3.792

574.38 1

%

96,45%

2,89%

0,66%

100,00 %

A Sociedade tem quatro sócios, dois dos quais são Revisores Oficiais de Contas, sendo as suas

remunerações efetuadas com base nos seusvencimentos base, bem como em função dos resultados

obtidos da sociedade e das funções atribuídas a cada um deles.

Avei ro, 27 de março de 2019

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

Amér ica Agostinho Martins Pereira
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