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DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRAORDENAÇÃOEM REGIME DE ANONIMATO 
 
Processo de contraordenação da CMVM n.º: 65/2019  

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: (i) artigo 45.º, n.º 3, alínea c) do RJSA, conjugado com o disposto no n.º 5 do mesmo 
artigo e com o artigo 9.º e Anexo 9 do Regulamento da CMVM n.º 4/2015; (ii) artigo 128.º n.º 3 
do EOROC; (iii) artigo 53.º, n.º 1, do EOROC; (iv) artigo 75.º, n.º 9, alínea b), do EOROC, 
conjugado como o artigo 46.º, n.º 1, alíneas b) e c), do EOROC, com a ISA 230, parágrafos 5 e 
8, com a ISA 600, parágrafo 30, alínea c), e parágrafo 42; (v) artigo 75.º, n.º 9, alínea b) do 
EOROC, conjugado com a ISA 230, parágrafos 5 e 8 e com a ISA 600, parágrafo 34; (vi) artigo 
75.º, n.º 9, alínea b), do EOROC, conjugado com artigo 46.º, n.º 1, alíneas b) e c), do EOROC, 
com a ISA 230, parágrafos 5 e 8 e com ISA 600, parágrafo 30, alínea c), parágrafo 42 e 
parágrafo 44; (vii) 75.º, n.º 9, alínea b), do EOROC, conjugado com a ISA 230, parágrafos 5 e 8 
e com a ISA 600, parágrafo 44; (viii) artigo 75.º, n.º 9, alínea b), do EOROC, conjugado com a 
ISA 230, parágrafos 5 e 8 e com a ISA 600, parágrafo 44.   
 
Factos ocorridos em: 2017-2018 

 
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 2, alínea a), do CdVM (aplicável ex vi artigo 50.º, 

n.º 2, do RJSA) vem a CMVM divulgar a seguinte decisão: 

 

1. (i) A Arguida, em sede de comunicação trimestral de relatórios emitidos, transmitiu à 

CMVM informação que não incluía todos os relatórios de opinião sobre contas por si 

emitidos no primeiro trimestre de 2017. 

2. Com a sua conduta violou, a título negligente, o dever de prestação de informação com 

qualidade à CMVM, previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 45.º do RJSA, conjugado com o 

disposto no n.º 5 do mesmo artigo e com o artigo 9.º e Anexo 9 do Regulamento da CMVM 

n.º 4/2015, o que constitui contraordenação leve, punível com coima entre €2.500,00 (dois 

mil e quinhentos euros) e €250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros). 
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3. (ii) A Arguida, em sede de comunicação trimestral de relatórios emitidos, transmitiu à 

CMVM informação que não incluía todos os relatórios de opinião sobre contas por si 

emitidos no quarto trimestre de 2017. 

4. Com a sua conduta violou, a título negligente, o dever de prestação de informação com 

qualidade à CMVM, previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 45.º do RJSA, conjugado com o 

disposto no n.º 5 do mesmo artigo e com o artigo 9.º e Anexo 9 do Regulamento da CMVM 

n.º 4/2015, o que constitui contraordenação leve, punível com coima entre €2.500,00 (dois 

mil e quinhentos euros) e €250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros). 

 

5. (iii) A Arguida, por duas vezes, não fez constar a assinatura do sócio revisor oficial de 

contas principal responsável pela orientação e execução direta da auditoria à informação 

financeira anual contida em documento de prestação de contas de sociedades por si 

auditadas. 

6. Com a sua conduta, a Arguida violou, a título doloso, e por duas vezes, o dever de 

assinatura da certificação legal de contas pelo sócio revisor orientador ou executor, 

previsto no n.º 3 do artigo 128.º do EOROC, o que constitui a prática de duas 

contraordenações graves, puníveis, cada uma delas, com coima entre €10.000,00 (dez mil 

euros) e €2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros).  

 

7. (iv) A Arguida, por cinco vezes, não reduziu a escrito os contratos de prestação de 

serviços celebrados com cada uma de cinco sociedades por si auditadas. 

8. Com a sua conduta, a Arguida violou, a título doloso, e por cinco vezes, o dever de 

redução a escrito de contrato de prestação de serviços, previsto no n.º 1 do artigo 53.º do 

EOROC, o que constitui a prática de cinco contraordenações graves, nos termos da alínea 

a) do n.º 2 do artigo 45.º do RJSA, puníveis, cada uma delas, com coima entre €10.000,00 

(dez mil euros) e €2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros).  

 

9. No âmbito da auditoria sobre a informação financeira consolidada de entidade pública 

empresarial referente ao exercício económico findo em 31 de dezembro de 2016: 

9.1. (v) A Arguida não documentou adequadamente, nos papéis de trabalho/dossier de 

auditoria, a análise por si efetuada, no âmbito do processo de consolidação, às 

notas anexas às demonstrações financeiras dos componentes significativos da 

entidade auditada;  

9.2. Com a sua conduta, a Arguida violou, a título doloso, o dever de documentação 

previsto na alínea b) do n.º 9 do artigo 75.º do EOROC, conjugado com os alíneas 

b) e c) do n.º 1 do artigo 46.º do EOROC, com os parágrafos 5 e 8 da ISA 230, com 

a alínea c) do parágrafo 30 e com parágrafo 42, ambos da ISA 600, o que, nos 

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

grave punível com coima entre €10.000,00 (dez mil euros) e €2.500.000,00 (dois 

milhões e quinhentos mil euros). 

 

9.3. (vi) A Arguida não documentou adequadamente, nos papéis de trabalho/dossier de 

auditoria, no âmbito do processo de consolidação, a avaliação da adequação, 

plenitude e rigor dos ajustamentos de consolidação da entidade auditada; 

9.4. Com a sua conduta, a Arguida violou, a título doloso, o dever de documentação 

previsto na alínea b) do n.º 9 do artigo 75.º do EOROC, conjugado com os 

parágrafos §5, §8 da ISA 230 e com o parágrafo 34 da ISA 600, o que, nos termos 

da alínea a) do n.º 2 do artigo 45.º do RJSA, constitui contraordenação grave, 
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punível com coima entre €10.000,00 (dez mil euros) e €2.500.000,00 (dois milhões 

e quinhentos mil euros). 

 

9.5. (vii) A Arguida não documentou adequadamente, nos papéis de trabalho/dossier de 

auditoria, no âmbito do processo de consolidação, a avaliação da suficiência e 

adequação da prova de auditoria recolhida pelo auditor de uma componente 

significativa e a avaliação da adequada valorização de ativos incluídos na rúbrica 

“outros ativos intangíveis” das demonstrações financeiras consolidadas da entidade 

auditada;  

9.6. Com a sua conduta, a Arguida violou, por duas vezes, e a título doloso, dever de 

documentação previsto na alínea b) do n.º 9 do artigo 75.º do EOROC, conjugado 

com as alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 46.º do EOROC, com os parágrafos 5 e 8 

da ISA 230, com a alínea c) do parágrafo 30, com parágrafo 42, e parágrafo 44, 

todos da ISA 600, o que constitui a prática de duas contraordenações graves, 

puníveis, cada uma delas, com coima entre €10.000,00 (dez mil euros) e 

€2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros), nos termos da alínea a) do n.º 

2 do artigo 45.º do RJSA. 

 

9.7. (viii) A Arguida não documentou adequadamente, nos papéis de trabalho/dossier de 

auditoria, a avaliação da existência e valorização de ativos incluídos na rúbrica 

“Outros ativos financeiros” das demonstrações financeiras consolidadas da entidade 

auditada;   

9.8. Com a sua conduta, a Arguida violou, a título doloso, o dever de documentação 

previsto na alínea b) do n.º 9 do artigo 75.º do EOROC, conjugado com os 

parágrafos §5, §8 da ISA 230 e com o parágrafo 44 da ISA 600, o que, nos termos 

da alínea a) do n.º 2 do artigo 45.º do RJSA, constitui contraordenação grave, 

punível com coima entre €10.000,00 (dez mil euros) e €2.500.000,00 (dois milhões 

e quinhentos mil euros). 

 

10. No âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras separadas de entidade pública 

empresarial referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016: 

10.1. (ix) A Arguida não documentou adequadamente, nos papéis de trabalho/dossier de 

auditoria, a avaliação da existência e valorização de ativos incluídos na rúbrica 

“Outros ativos financeiros” das demonstrações financeiras separadas da empresa 

pública.  

10.2. Com a sua conduta, a Arguida violou, a título doloso, o dever de documentação 

previsto na alínea b) do n.º 9 do artigo 75.º do EOROC, conjugado com os 

parágrafos §5, §8 da ISA 230 e com o parágrafo 44 da ISA 600, o que, nos termos 

da alínea a) do n.º 2 do artigo 45.º do RJSA, constitui contraordenação grave, 

punível com coima entre €10.000,00 (dez mil euros) e €2.500.000,00 (dois milhões 

e quinhentos mil euros). 

 

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

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

integralmente suspensa na sua execução, pelo período de dois anos. 

 
 


