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DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRAORDENAÇÃO EM REGIME DE ANONIMATO 
 
Processo de contraordenação da CMVM n.º: 23/2018 

Arguido: […] 

Tipo de infração: 

PI   Proteção e Apoio ao Investidor    

ITEM   Integridade e Transparência e Equidade do Mercado  

SOIC   Supervisão dos Organismos de Investimento Coletivo  

IFnA   Intermediação Financeira não Autorizada  

PSFaI   Prestação de Serviços Financeiros através da Internet  

DIF   Deveres dos Intermediários Financeiros  

DI   Difusão da Informação     

PQ   Participações Qualificadas     

RCA   Relatório e Contas Anuais     

RCS   Relatório e Contas Semestrais    

RCT   Relatório e Contas Trimestrais    

AUD  Auditores x 

PAI  Peritos Avaliadores de Imóveis  

BCFT  Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo  

 
 
Assunto: Decisão.  
Forma de Processo: Sumaríssimo 
Infrações: artigos 75.º, n.º 9, do EOROC (conjugado com o disposto nos §§ 5 e 8 da ISA 230 e 
§§18 e 28 da ISA 330), 45.º, n.º 6, do EOROC (conjugado com o disposto nos §§ 6 (b) e 7 (b) da 
ISA 705), 75.º, n.º 9, do EOROC (conjugado com o disposto nos §§ 5 e 8 da ISA 230 e §§18 e 
28 da ISA 330), 45.º, n.º 6, do EOROC (conjugado com o disposto nos §§ 29 e 39.b).iv) da ISA 
700 e §22 da ISA 570) e 45.º, n.º 6, do EOROC (conjugado com o disposto nos §§ 38 alíneas b) 
e c), 39, alíneas a) e b), subalíneas i) e ii) e 40 da ISA 700). 
Factos ocorridos em: 2017 

 
Estado do processo: 

Foi requerida a impugnação judicial desta decisão  

A presente decisão transitou em julgado/ tornou-se definitiva. X 

 
Tendo em conta o disposto no artigo 422.º, n.º 3, alínea a), do Código dos Valores Mobiliários e 

no artigo 50.º, nº 2, do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, vem a CMVM divulgar a 

seguinte decisão em regime de anonimato: 

 

1. No âmbito da revisão legal de contas à informação financeira anual contida em documento 

de prestação de contas de uma sociedade gestora de patrimónios referente ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2016:  

a) (i) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho procedimentos de 

auditoria realizados e prova de auditoria obtida que lhe permita concluir pela correta 

utilização e contabilização dos ativos por impostos diferidos associados a prejuízos 

fiscais reportáveis, tendo em conta os requisitos previstos nos parágrafos 34, 35 e 

58 da IAS 12, e a informação que a Arguida documentou nos seus papéis de 

trabalho não permite a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio da 

sociedade auditada, e do trabalho desenvolvido pela Arguida, compreender a 
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natureza, o âmbito/extensão e os resultados dos procedimentos de auditoria 

efetuados, e a prova de auditoria concretamente obtida pela Arguida para avaliar e 

concluir pela correta utilização e contabilização dos ativos por impostos diferidos 

associados a prejuízos fiscais reportáveis. 

b) Com a sua conduta, a Arguida violou, por 1 (uma) vez, dever de documentação 

suficiente, previsto no artigo 75.º, n.º 9, do EOROC (conjugado com o disposto nos 

§§ 5 e 8 da ISA 230 e §§18 e 28 da ISA 330), relativamente à correta utilização e 

contabilização dos ativos por impostos diferidos associados a prejuízos fiscais 

reportáveis, o que constitui uma contraordenação grave, punível com coima de €10 

000,00 (dez mil euros) a € 2 500 000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do artigo 45.º, n.º 2, alínea a), do RJSA. 

c) (ii) Na certificação legal de contas a Arguida não incluiu uma reserva por limitação 

de âmbito no que se refere ao facto de não ter sido divulgada nas demonstrações 

financeiras da entidade auditada uma demonstração de outro rendimento integral do 

período, a qual era exigida pelo referencial de relato aplicável, pelo que podia 

constituir uma distorção material das demonstrações financeiras relacionada com a 

falta de divulgação de informação que se exige que seja divulgada 

d) Com a sua conduta, a Arguida violou, por 1 (uma) vez, o dever de expressar uma 

opinião com reservas por limitação de âmbito, previsto no artigo 45.º, n.º 6, do 

EOROC (conjugado com o disposto nos §§ 6 (b) e 7 (b) da ISA 705), o que constitui 

uma contraordenação muito grave, punível com coima de €25 000,00 (vinte e cinco 

mil euros) a € 5 000 000,00 (cinco milhões de euros), nos termos do artigo 45.º, n.º 

1, alínea a), do RJSA. 

e) (iii) A Arguida não documentou nos seus papéis de trabalho procedimentos de 

auditoria realizados e prova de auditoria obtida que lhe permita concluir pela correta 

reclassificação de um imóvel de “ativos fixos tangíveis” para “propriedades de 

investimento” de acordo com o referencial contabilístico aplicável e a informação 

que a Arguida documentou nos seus papéis de trabalho não permite a um 

revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio da sociedade auditada, e do 

trabalho desenvolvido pela Arguida, compreender a natureza, o âmbito/extensão e 

os resultados dos procedimentos de auditoria efetuados, e a prova de auditoria 

concretamente obtida pela Arguida para avaliar e concluir pela correta 

reclassificação do mencionado imóvel. 

f) Com a sua conduta, a Arguida violou, por 1 (uma) vez, o dever de documentação 

suficiente, previsto no artigo 75.º, n.º 9, do EOROC (conjugado com o disposto nos 

§§ 5 e 8 da ISA 230 e §§18 e 28 da ISA 330), relativamente à reclassificação do 

imóvel de “ativos fixos tangíveis” para “propriedades de investimento” de acordo 

com o referencial contabilístico aplicável, o que constitui uma contraordenação 

grave, punível com coima de €10 000,00 (dez mil euros) a € 2 500 000,00 (dois 

milhões e quinhentos mil euros), nos termos do artigo 45.º, n.º 2, alínea a), do 

RJSA. 
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g) (iv) A Arguida, na certificação legal de contas elaborada, quando fez constar uma 

incerteza material relacionada com a continuidade não fez referência ao relatório de 

gestão onde a matéria é abordada. 

h) Com a sua conduta, a Arguida violou, por 1 (uma) vez, o dever de realizar a revisão 

legal de contas de acordo com as normas internacionais de auditoria, previsto no 

artigo 45.º, n.º 6, do EOROC (conjugado com o disposto nos §§ 29 e 39.b).iv) da 

ISA 700 e §22 da ISA 570), relativamente à ausência de referência ao relatório de 

gestão onde a matéria da incerteza material relacionada com a continuidade é 

abordada, o que constitui uma contraordenação grave, punível com coima de €10 

000,00 (dez mil euros) a € 2 500 000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos 

termos do artigo 45.º, n.º 2, alínea a), do RJSA. 

i) (v) A Arguida, na certificação legal de contas elaborada, não incluiu na secção 

“Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras”, as 

menções exigidas pelos parágrafos 38, alíneas b) e c), 39, alíneas a) e b), 

subalíneas i) e ii) e 40 da ISA 700. 

j) Com a sua conduta, a Arguida violou, por 1 (uma) vez, o dever de realizar a revisão 

legal de contas de acordo com as normas internacionais de auditoria, previsto no 

artigo 45.º, n.º 6, do EOROC (conjugado com o disposto nos §§ 38 alíneas b) e c), 

39, alíneas a) e b), subalíneas i) e ii) e 40 da ISA 700), relativamente às menções 

constantes da secção “Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das 

Demonstrações Financeiras”, o que constitui uma contraordenação grave, punível 

com coima de €10 000,00 (dez mil euros) a € 2 500 000,00 (dois milhões e 

quinhentos mil euros), nos termos do artigo 45.º, n.º 2, alínea a), do RJSA. 

Atentas as circunstâncias do caso concreto, deliberou o Conselho de Administração da 

CMVM aplicar à Arguida uma coima única de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), 

suspensa na sua execução em €10.000,00 (dez mil euros). 

 
 


