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CERTtFICi\CÃO LECAL DAS CONTAS

RELA'TO SOBRE A AI]DITORIA DAS DEMONSTRAÇÔES FINANCEIRAS

Opinião com reseryas

^uditámos 
as demonstaçôes l'inalccims anexas da Faculdadc de Medicina Dcntária da universiclade

de Lisboa (a Llntidadc). que cornprecndem o balanço cm 3l clc dezenrbro <le 201g (que eviclencia um
lotal de 16.588.184.25 euros e um loral do patdnrónio líquiclo de 1,1.5g.1.816.66 euros. i.rcluindo um
resultado líquido negati'o de 1,16.360.91 euros). a demonstraçào dos rcsr tados por natureza. a
demonstBção das alterâções no patimónio líquido, a clemonstração <los l]uxos de caixa. relativos ao
ano lindo laquela data, e o anexo às demonsluçôcs financciras, quc incrui um resumo das políticas
corltabilísticas signifi cativas.

Em nossa opinião, exccto quanto aos possí\'eis efeiros das matórias.efcridas na secção,,Bases para a
opinião com rcsenas" as demonstracões ri'ranceiras ane\as apresentam dc fornra verdadeira c
apropriada. em todos os aspebs nareriais, a posiçâo financeira da Faculdade de Medicina Dentária da
u.i'ersidade de Lisboa em ll de dezemb.o de 2018, o seu clesempenho linanceiro e os fluxos de
caixa rclativos ao ano findo naquela data de âcordo com o sisten; cic Nonnalizacào contabiristica
para üs Administrações Públicas.

Bases pârn â opinião com resen,as

No que di7 lespeito à demonsrr-açào de fluxos dc caixa, cm ll dc dezembro c.le 20lg- não nos foi
làcultada infornaçâo qLle nos pcrmita validar a aprescntaçào da mesma,,,, qr".tir r".p.:iio .
repartiçào dos fluxos pelas atividadcs opc|acionuis. dc jLtrestinrentrj c de linanclamenlo.

A nossa auditoria liri cfetLrada de acordo com as Normas Intcmacionais de Auditor.ia dsÀ) c demais
normas e o entações técnicas e éticas da ordem dos Revisores oficiais de c,)ntcs. As rloss.s
rcsponsabilidades nos termos dessas normas estao descÍitas na secção,,Responsabilidades cio auclitor
pela a.ditoria das demo.stracões financciras" abai\o. somos incrependentes áa EntiLradc nos termos da
lei-c cumprimos os demais requisitos éticos nos ter',,us do crictigo cie ética ala ordem dos Revisorcs
Oliciais de Contas.

Islamos convictos quc a prova de auditoria que obtivemos ó súicicnte e apropria.la para proporcionar
tuma base para a nossa opinião com leservaB
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Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrâções financeiras

O órgào de gestào é responsável pela:

- prcpaxação de demonstraçôes financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a
posição financeira, o desempeúo fiaanceiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o
SNC.AP;

- elaborâção do relatódo de gestão nos termos legais e regulamentaÍes aplicáveis;

- cdação e manutenção de um sistema de contrclo intemo apropriado para permitir a preparação de
demonstaçôes fmanceiras isentas de distorção material devido a fraude ou en-r;

- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

- avaliação da capacidade da Entidade de se mânter em continüdade, divulgando, quando aplicável,
as matérias que possam suscitax dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pelâ auditoria das demonstrações linanceirâs

A nossa responsabilidade consiste em obtq segurança razoável sobrc se as demonstações hnanceims
como uln todo estão isentas de distorções matedais devido a ftaude ou emo, e emitir un relató o onde
conste a nossa opinião. Seguança mzoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia
de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando
exista. As distoryões podem ter origem em ftaude ou elro e são corsideradas materiais se, isoladas ou
conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores
tomadas com base nessas demonstraçôes financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos
ceticismo profissional durante a audiloria e também:

identificamos e avaliamos os dscos de distorção mate al das demonstragões financeiras, devido a
fraude ou a elro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses
dscos, e obtemos prcva de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base
para a nossa opinião. O dsco de nâo detetd uma distoryão mateúal devido a ftaude é maior do que
o risco de não detetaÍ uma distorçâo material devido a ero, dado que a fraude pode envolver
conluio, falsificação, omissões inlencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo
i[temol

oblenlos LnDa conpreensão do controlo intelno relevante pal.a a auditorja com o obictivo de
conceber procedimentos de auditoria que sejarn apropriados nas circunstâncias. mas nâo paia
expressar uma opinião sobre a ellcácia do controlo intcmo da Enlidade;

avaliamos a adequação das polÍticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas
(onrahilrq i( J. ( I esf<tir ". Jir .rlgaçÀc, tcrL-. pqlu .+ :n dc g<:tâo: .
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- conclúmos sobre a aFopriagâo do uso, pelo órgão de gestão, do prcssuposto da continuidade e,
com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com
acontecime[tos ou coÍrdiçôes que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da
Entidade para dar continuidade às suas atividades, Se conclürmos que existe uma incerteza
material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as dir.ulgações relacionadas incluídas
nas demonstações financeiras ou, caso essas di\,lúgações não sejam adequadas, modificar a nossa
opinião. As nossas conclusões são baseadas na prcva de auditoria obúda até à data do nosso
relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue
as suas atividades;

- avaliamos a apresentação, estnrtura e conteúdo global das demonstações Íinanceiras, incluindo as
divulgações, e se essas demonstações finalceiras representam as tansações e acontecimentos
subjacentes de forma a atingir uma aprcsentação âFopriada;

comulúc,!Ínos com os encaúegados da govemação, entre outlos asswrtos, o âmbito e o calendiírio
plaaeado da auditoria, e as co[clusões significativas da auditoria inclúndo qualquer deficiência
significativa de contlolo intemo identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da infomação constante do
relatódo de gestâo com as demonstuações financeiras.

RELÀTO SOBRE OI]TROS RDQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditámos as demonstuações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do
desempeúo orçamental, a demonstraçâo da execução orçamental da receita (que evidencia um total de
receita cobrada líquida de 4.596.487,21 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa
(que evidencia um total de despesa paga líquida de reposiçôes de 4.451.904,83 euros) e a
demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de
dezembrc de 20 1 8.

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no
âmbito da prestação de coltas da Entidade. A nossa responsabilidade consiste em ve ficar que foram
cumpridos os reqüsitos de cortabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP)
26 do Sistema de Nomalização Contabilística para as Administações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspectos
materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Nomalização Contabilísúca para as Administações
Públicas-77
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Sobre o relatório de gestâo

Em nossa opinião, o relatódo de contas e gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos
aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstações financeiras
auditadas e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificadas incorecções mate ais, exceto
quanto ao facto de não conter quaisquer comentários sobre as demonstmções financeiras nem as
diwlgações aplicáveis ao subsetor da educação, previstas na NCP 27 - Coütabilidade de Gestão.

Sobre a contabilidade de gestão

As demoistüções financeiras de 31 de dczembro de 2018, não integram a jnjõrmação sobrc a
contabilidade de gestão pre\'ista no sistema de Nomàlizaçâo contabilística para a Adrni,1istraçâo
Publica (SNC-ÀP).

Lisboa.28 dejunho de 2019
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