
RrsrrRo, Rrcuprne, Manqurs, Rosuno
e< Assocmoos, SROC, Loa.

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇOES FINANCETRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações flnanceiras anexas do Município de Baião (a Entidade), que compreendem o

balanço em 31 de dezembro de 2021 (qr-re evidencia um total de 72.193.313,96 elrros e um total dc
patrimonio líquido de 62.585.257.09 euros, inclLrinclo um resultado líqtiido de 551.278.87 euros). a
demonstração dos resuitados por naturezas. a demonstração das alterações no património líqLrido. a
demonstração dos fluxos de caixa. relativos ao ano f-indo naqr-rela data. e o anexo às demor-rstrações
financeiras que inclui um resumo das políticas contabiiísticas signiÍicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações Ílnanceiras anexas apresentam de forma r..erdadeira e apropriacla. en-r

todos os aspetos materiais. a posição Í-rnanceira do Município de Baião em 3 1 de dezembro cle 2021 . o seu
desempenho financeiro e os fluxos de caixa reiativos ao ano Íindo naquela data de acordo corrr o Sistenra
de Normalizaçáo Contabilística para as Administrações PÍrblicas (SNC-AP).

Bases para ,r opinião

A nossa atrclitoria Íbi efetuada de acordo com as Normas Internacior-rais cle Auditolia (lSA) e den-rais norirras
e orientações técnicas e eticas da Older-n dos Revisores OÍ-iciais de Contas. As nossas responsabilidades
nos termos dessas tlormas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria cias
demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os
demais requisitos éticos nos termos do código de etica da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos que a prova de aLrditoria que obtivemos é sLrÍicjente e apropriada para proporcionar Llmil
base para a nossa opinião.

Ênf:rse

O recente conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia ameaça alàtar as economias ocidentais.
norneadamente, com a ctescente instabilidade dos mercados f-rnanceiros e o acentuar da pressão na sr-rbida
dos pleços da energia e das mercadorias em geral (que .1á se tinha começado a sentjr colr a pandentia
CIOVID-19). Assirn. a Entidade deverá aÍ-erir os potenciais impactos desta sitr-ração na sr-ra ativiclacle
operacional e nas clemonstrações financeiras futuras.

A nossa opinião não é modiÍhcada ern relação a esta matéria.

Responsabilidades do órgão de gestão:

O órgão de gestão é responsár,el pela:

preparação de demonstrações Ílnanceiras que apresentem de fbrrna r,erdadeira e apropriada a posiçàcr
financeira. o desetnpenho f-inanceiro e os Íluxos de oaixa da Entidade de acordo com o SNC-AP:

elaboração do relatorio de atividades nos termos legais e regulamentares aplicáveis; '"rt)
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criação e manutenção de um sisterna de controlo interno apropriado para permitir a preparação dc
demonstrações financeiras isentas de distorções materiais devido a llaude ou a erro;

- adoção de políticas e criterios contabilísticos adequaclos nas circunstâncias; e

- avaliação da capacidade cla Entidade de se manter er.n continuiclacie, divr-rlgando. quando aplicável, as

rnatérias qlle possam suscitar dirvidas signifrcativas sobre a continr:idade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria dzrs demonstrações Íinanceiras

A nossa responsabiliciade consiste em obter segurança razoável sobre se as clemonstrações financeiras corrlo
um todo estão isentas de distorções materiais clevido a flaude olr a el'ro. e emitir un'r relatório onde constc .r

nossa opinião. Segurança razoár,el é um nível elevado de segurança. mas não é uma -{arantia de que uma
auditoria executada de acordo oom as ISA detetará sempre uma distorção rnateriai c1r-rando exista. As
distorções podem ter origem em Íiar-rde ou erro e são consjderadas materiais se. isoladas ou conjuntamente.
se possa razoavelmente esperar que inflr,renciem decisões econon,icas dos utilizadores tomadas conr basc

nessas dernonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo coil) as ISA, Íàzemos jurlgamentos profissionais e mantemos
ceticismo profissional dur'ante a auditoria e também:

identificamos e avaiiamos os riscos de distorção material das demonstrações t'inanceiras. devido a

Íiaude oll a erro. concebemos e execLrtamos procedimentos de ar-rclitolia clLie respondam a esses riscos.
e obtemos prova de ar-rditoria que se.ia suÍ'iciente e apropriada para proporcionar Llma base para a rlossil
opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a l'raude é maior do que o risco de não
detetar Lrrna distorção rlaterial devicio a erro. dado qtre a fiaucle pocle envolr,er conluio. falsiÍicação.
omissões intencionais, Íàlsas declarações ou sobreposição ao controlo interno,

obtemos uma corxpreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de concebcr
procedilnentos de auclitoria que se.iam apropriados nas circunstâncizrs. mas não para expressar Lur.i
opinião sobre a eficácia do controlo interno cla Entidade;

avaliamos a adeqr,ração das po1íticas contabilísticas trsaclas c a razoabilidade das estir"nartir. as

corrtabilísticas e respetivas divulgações têitas pelo orgão de gestão.

concluímos sobre a apropliação do uso. pelo orgão de gestão. do pressr-rposto cia continuidade e. com
base na prova de ar,rditoria obtida. se existe qualquer incerteza material relacionacla com acontecimentos
ou condições que possalr suscitar dÍrvidas significativas sobre a capaciclacle da Entidade para dar'
continuidade às suas ativiciacles. Se concluinros qLre existe urna incelteza material. devemos charlar ir
ater-rção no nosso relatório para as divulgações lelacionadas inclurídas nas dernonstlações Ílnanceiras
ou. caso essas divurlgações não seiam adequadas. mocliÍicar a nossa opinião. As nossas conclusôes sào
baseadas na prova de auclitor:ia obticla até à data do nosso relatcirio. Porérn. acontecirnentos oLr condições
Íutr"iras podem levar a que a Enticlade descontinue as suas atividades:

avaliamos a apresentação. estrutura e conteirdo global das demonstrações flnanceiras. incluincio as

divulgações, e se essas demonstrações financeiras representan'i as transações e acontecimeutos
srrbjaceutes de florrna a atiugir Llrna aprcsentuçào apropriada:
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- comunicamos corn os encarregados da governação. entre outros asslrntos. o ârnbito e o calencláricr
planeado da ar"rditoria. e as conclnsões significativas cla auditolia inclurindo qualquer deÍlciôncia
significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a veriÍicação da concordância da inforn-ração constante do relatório
de gestão relatório de atividades com as demonstrações Ílnanceiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditámos as denionstrações orçamentais anexas da Entidade qlle compreendem a demonstração do
desempenho orçamental, a demonstração da execr-rção orçamental da receita (que evidencia um total de

receita cobrada 1íquida de22.914.138-22 enros), a dernonstração da execução orçamental da despesa (que
evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 18.824.428,421 euros) e a dernonsh"ação cle

execução do plano plurianual de investimentos relativas ao erercício f ir-rdo en-r 3l de dezembro de 2021.

O Orgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das clemonstrações orçamentais no ânTbito
da prestação de contas da Entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que l'oram cumpridos
os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Púrblica (NCP) 26 do Sistenra
de Normalizaçáo Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião. as demonstrações orçamentais auexas estão preparadas. em todos os aspetos mateliais.
de acordo com a NCP 26 do Sistenra de Normaiizaçào Contabilística para as Administrações Púbiicas.

Sobre o relatório de atividades

Em nossa opinião, o relatór'io de gestão relatório de atividades fbi preparado de acordo com as leis c

regulamentos aplicáveis em vigor e a inf'ormação nele constante é coerente com as demonstrações
financeiras auditadas e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificaclas incorreções materiais.
exceto quanto ao Íàcto de não contel as divulgações aplicáveis às autarquias locais. previstas na NCP 27
Contabilidade de Gestão.

Sobre a contabilidade de gestão

As dentonstrações fiuauceiras de 3 i de dezemblo de2021. não integram a infbmração sobre a contabilidacie
de gestão prevista no Sistema de Norn-ralização Contabilística para a Administração PLrblica (SNC-AP).

Lisboa. 20 de abril de 2022

RIBEIRO. RIGUEIRA, MARQUES" ROSEIRO & ASSOCIADOS. SROC. LDA.
Representada por:

Rmuno, Rrcurru Manqups, Rosprno
& AssocrADos, SROC, Loa.

Joaquim Eduardo Pinto Ribeiro, ROC no

Registado na CMVM com o n" 20160630
t0r 5


