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Relatório e Parecer do Fiscal Único 
 

 

1- Para cumprimento dos termos  na alínea j) do número 6 do artigo 25º da Lei nº 50/2012 de 
31/08 com a redação dada pela Lei n.º 53/2014 de 25 de agosto, procedemos à revisão das 
demonstrações financeiras intercalares da Figueira Domus – Empresa Municipal de Gestão de 
Habitação da Figueira da Foz, E.M., as quais compreendem o relatório de execução 
orçamental relativo ao segundo trimestre de 2021, que inclui a Demonstração da Execução 
Orçamental da Despesa que evidencia um total de 895.396,37 euros de Despesas pagas 
liquidas de reposições e da Demonstração da Execução Orçamental da Receita que evidencia 
um total de 875.271,38 euros de Receitas cobradas liquidas e informação adicional sobre a 
situação económica e financeira da empresa, documentos estes que foram preparados a partir 
dos livros de registos contabilísticos e documentos de suporte mantidos em conformidade 
com os preceitos legais. 

 
 

2- A elaboração destas demonstrações financeiras e da informação adicional é da 
responsabilidade do orgão de gestão da Figueira Domus, E.M.. 

 
 
3- A nossa responsabilidade é a de emitir um parecer com base na nossa revisão sobre estas 

demonstrações financeiras, mapas de execução orçamental e informação adicional. 
 
 

4- A nossa revisão foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e 
demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as 
quais determinam que seja planeada e realizada uma revisão, de forma a que se obtenha um 
grau de segurança aceitável de que as demonstrações financeiras não contêm distorções 
materialmente relevantes. Uma revisão inclui: 

 
• A verificação, numa base de amostragem, das evidências que suportam as quantias e 

a informação divulgada nas demonstrações financeiras, a avaliação de estimativas e 
julgamentos, baseadas em juízos e critérios definidos pelo órgão de gestão, na 
elaboração e apresentação das demonstrações financeiras.  

• A verificação das políticas contabilísticas serem as mais adequadas, tendo em conta 
as circunstâncias, e haverem sido consistentemente aplicadas e apropriadamente 
divulgadas; 

• A verificação do princípio da continuidade; 
• Apreciação sobre se é adequada em termos globais, a apresentação das 

demonstrações financeiras.  
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Em face do trabalho efetuado, entendemos que o mesmo proporciona uma base razoável 
para a emissão do nosso parecer. 
 
 

 

5- É nosso parecer que as demonstrações financeiras mencionadas e a informação financeira 
adicional disponibilizada apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, a posição financeira da Figueira Domus – Empresa Municipal de 
Gestão de Habitação da Figueira da Foz, E.M. em 30/06/2021, bem como os resultados das 
suas operações no período findo naquela data, em conformidade com os princípios 
contabilísticos geralmente aceites. 

 
 

 
 

  Mealhada, 13 de setembro de 2021 
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