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CAPÍTULO I
RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório e Contas tem como finalidade caracterizar a actividade da Lisboa Ocidental durante o exercício económico de 2004, nele se incluindo as peças
contabilísticas e demais elementos que, nos termos das normas aplicáveis, devem
ser submetidos à apreciação e aprovação da Câmara Municipal de Lisboa.

De acordo com o artigo 24º dos Estatutos da Lisboa Ocidental, a Empresa deve elaborar, com referência a 31 de Dezembro de cada ano, os seguintes documentos:

a) Balanço;
b) Demonstração de Resultados;
c) Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados;
d) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
e) Relação das participações no capital de sociedades e dos financiamentos
concedidos a médio e longo prazo;
f) Relatório sobre a execução anual do plano plurianual de investimentos;
g) Relatório do Conselho de Administração e proposta de aplicação de resultados;
h) Parecer do Fiscal Único.

Assim, o Relatório e Contas do ano de 2004 da Lisboa Ocidental inclui os seguintes
três capítulos:
• Capítulo I - “Relatório do Conselho de Administração” (alínea g) dos Estatutos), onde se apresentam, de forma sucinta, os principais factos e acontecimentos que marcaram o ano de 2004, a situação económica e financeira da
Empresa, a proposta de aplicação de resultados e as perspectivas para o
ano de 2005;
• Capítulo II - “Contas de 2004”, constituído pelos elementos contabilísticos
que suportam o relatório do Conselho de Administração (alíneas a), b), c) e
d) dos Estatutos);
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• Capítulo III - “Elementos Complementares”, composto pelo Relatório e Parecer do Fiscal Único (alínea h) dos Estatutos) e pela Certificação Legal de
Contas.

Relativamente às alíneas e) e f) dos Estatutos, refere-se que não existem participações no capital social de sociedades nem foram concedidos financiamentos a médio
e curto prazo e que a alínea f), naturalmente, não tem aplicação no primeiro ano de
actividade da Empresa.

2. ACTIVIDADE DESENVOLVIDA

Em Julho de 2004, o Município de Lisboa, criou a primeira Sociedade de Reabilitação Urbana da Cidade de Lisboa a “Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, EM”, com capital integralmente municipal e com o objecto social de
promover a reabilitação urbana da sua Zona de Intervenção, que envolve áreas das
Freguesias de Santa Maria de Belém e da Ajuda e, futuramente, também da Freguesia de Alcântara.

Apresentamos de seguida os principais factos e acontecimentos que, cronologicamente, marcaram o primeiro ano de actividade da Empresa.

2.1. Em Agosto de 2004, a Câmara Municipal de Lisboa, nomeou o Conselho de
Administração da Empresa.

2.2. Em Outubro de 2004, a CML autorizou a instalação provisória da Lisboa Ocidental no edifício municipal, localizado no nº 38 da Rua dos Fanqueiros, até à conclusão das obras de reabilitação da sua sede definitiva.

Já em Janeiro de 2005, a sede definitiva da Lisboa Ocidental, imóvel municipal
situado na Zona de Intervenção da Empresa, foi objecto do “Protocolo de cedência
de espaço municipal sito na Rua da Correnteza nº 9 a 13”. No âmbito deste protocoRelatório e Contas de 2004
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lo, este imóvel municipal foi cedido pela CML, a título gratuito, à Lisboa Ocidental,
comprometendo-se esta a realizar todas as obras de conservação no prédio, que se
encontra muito degradado, e a devolvê-lo ao Município, devidamente reabilitado,
quando estiver concluída a reabilitação urbana da sua Zona de Intervenção.

2.3. Em Novembro de 2004, o Conselho de Administração deliberou a constituição
de 14 Unidades de Intervenção, tendo sido posteriormente solicitada à CML, nos
termos da lei, a dispensa de elaboração dos respectivos Planos de Pormenor.

Entretanto, em Fevereiro de 2005, o Conselho de Administração aprovou o lançamento de um Concurso Limitado por Prévia Qualificação para adjudicação da
elaboração dos documentos estratégicos para 11 das 14 Unidades de Intervenção constituídas, tendo o anúncio deste concurso sido publicado em Diário da República no dia 4 de Março de 2005.

2.4. Em Dezembro de 2004 e de acordo com os Estatutos da Empresa, foi concluído e enviado à Câmara o documento “Instrumentos de Gestão Previsional” que
viria a ser formalmente aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa em 23 de Fevereiro de 2005. Este documento inclui:
• A definição da missão, estratégia e objectivos da Lisboa Ocidental, SRU,
bem como, o seu modelo empresarial;
• As principais ideias e objectivos gerais para o futuro da Empresa, tendo em
conta a política de reabilitação urbana da CML;
• O Plano de Actividades, Orçamento de Investimento, Demonstração de
Resultados Previsional, Orçamento de Tesouraria e Financeiro e Balanço
Previsional.

A concretização das estratégias, planos e objectivos contidos neste documento tem
como pressuposto essencial a celebração de um Contrato Programa com o Município de Lisboa. No entanto, por não existir ainda, por razões inerentes ao orçamento
da CML, rubrica orçamental para aprovação do Contrato Programa, a Câmara aproRelatório e Contas de 2004
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vou a concessão de um suprimento à Lisboa Ocidental para financiar a fase inicial
das suas actividades e investimentos.

3. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA LISBOA OCIDENTAL
Relativamente aos aspectos de natureza económica e financeira, começamos por
salientar que, apesar da Empresa ter sido constituída em Julho de 2004, as actividades passíveis de ser traduzidas em custos contabilísticos apenas se iniciaram em
Novembro de 2004.
É ainda importante salientar que, não exercendo a Lisboa Ocidental actividade
comercial, ou seja, não apresentando proveitos de exploração, os seus custos têm
sido financiados com recurso ao capital social. Esta situação será resolvida, provisoriamente, com a transferência do suprimento e, depois, no âmbito do Contrato Programa a celebrar com o Município.
Nestes termos, a exploração do ano de 2004 apresenta um resultado líquido negativo de 157.045 €, correspondente, no essencial, aos custos com pessoal (117.016 €)
e com os fornecimentos e serviços externos (38.068 €).

4. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Nos termos da alínea g) do artigo 24º dos Estatutos da Lisboa Ocidental, propõe-se
a aprovação pela Câmara da transferência para Resultados Transitados do Resultado Líquido de 2004, no valor negativo de 157.045,37 € (cento e cinquenta e sete mil
e quarenta e cinco euros e trinta e sete cêntimos).

5. PERSPECTIVAS
Como principais fases e actividades a desenvolver ou já desenvolvidas em 2005
apontam-se as seguintes.
Relatório e Contas de 2004
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1º TRIMESTRE (actividades já realizadas):

• Lançamento do concurso limitado por prévia qualificação para elaboração de
11 Documentos Estratégicos;
• Contactos com os principais “Grandes Proprietários” da Zona de Intervenção, a saber, Casa Pia, Ministério da Defesa e Ministério da Educação;
• Contactos com as Juntas de Freguesia da Zona de Intervenção com a finalidade de definir e estabelecer formas eficazes de colaboração;
• Primeiro contacto com os moradores e proprietários efectuado através de
comunicado a ser distribuído pelo agrupamento de escuteiros local;
• Adjudicação da elaboração do projecto para a sede definitiva. Para este efeito foram convidadas três entidades tendo a elaboração do projecto sido adjudicada à que apresentou a proposta de mais baixo preço.

2º TRIMESTRE:

• Adjudicação da elaboração dos 11 Documentos Estratégicos;
• Lançamento do concurso para elaboração de 2 Documentos Estratégicos;
• Lançamento do concurso para elaboração do Plano de Pormenor da “Área a
Planear” (ver Instrumentos de Gestão Previsional).

3º TRIMESTRE

• Conclusão dos Projectos Base dos Documentos Estratégicos e sua publicitação (os interessados poderão, durante o prazo de 20 dias, apresentar à
Lisboa Ocidental, SRU as sugestões e críticas que entenderem);
• Apresentação das Propostas de Projectos Base do Plano de Pormenor;
• Inicio da Empreitada de reabilitação e recuperação da sede definitiva.

4º TRIMESTRE

• Aprovação dos Documentos Estratégicos e início dos primeiros Procedimentos de Reabilitação Urbana;
• Adjudicação da elaboração do Plano de Pormenor.
Relatório e Contas de 2004
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As actividades acima descritas não incluem a intervenção na chamada “Zona de
Extensão” (quarteirões ao longo da Rua da Aliança Operária e da Calçada da Tapada até à Rotunda de Alcântara) uma vez que se aguarda a publicação da sua classificação como Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, para submeter à aprovação formal da Câmara a sua integração na Zona de Intervenção da
Empresa.

Para concluir é importante referir que a actividade da Empresa será significativamente influenciada pela evolução do enquadramento legal do arrendamento urbano e
dos programas de apoio à reabilitação, aspectos determinantes do interesse dos
agentes económicos nos procedimentos de reabilitação.

6. AGRADECIMENTOS

Finalmente o Conselho de Administração deseja agradecer a todas as pessoas e
entidades que contribuíram para o início da actividade da Lisboa Ocidental, em
especial, à Câmara Municipal de Lisboa pela confiança e apoio, e aos trabalhadores
da Empresa pelo profissionalismo e dedicação demonstrados.

Lisboa, 15 de Março de 2005

O Conselho de Administração

Teresa do Passo de Sousa
(Presidente)
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CAPÍTULO II
CONTAS DE 2004

LISBOA OCIDENTAL, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, EM
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004
Código

ACTIVO

Contas

431
433

IMOBILIZADO
Imobilizações Incorpóreas
Despesas de Instalação
Propriedade Industrial e Outros Direitos

2004

2003

Código

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Contas

(Valores Líquidos)

Activo

Amort

Activo

Activo

Bruto

Provisões

Líquido

Líquido

2.432,41
118,20
2.550,61

4.864,82
236,42
5.101,24

0,00
0,00
0,00

19.330,08
19.330,08
26.981,93

3.819,85
3.819,85
6.370,46

15.510,23
15.510,23
20.611,47

0,00
0,00
0,00

0,00
92,25
92,25

0,00
0,00

0,00
92,25
92,25

0,00
0,00
0,00

725.000,00
149.699,11
874.699,11

725.000,00
149.699,11
874.699,11

0,00
0,00
0,00

3.564,58
3.564,58

3.564,58
3.564,58

0,00
0,00

Total das Amortizações …………..
Total das Provisões ………………..
Total do Activo …………………….. 905.337,87

6.370,46
0,00
6.370,46 898.967,41

0,00

Imobilizações Corpóreas
Equipamento Administrativo

35
24

CIRCULANTE
Existências
Estado e outros Entes Públicos

DISPONIBILIDADES
13
Depósitos a Prazo
11+12 Caixa e Depósitos à Ordem
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Juros a receber

O Director Financeiro (Técnico Oficial de Contas),

2004

2003

CAPITAL PRÓPRIO
FUNDO INICIAL E RESERVAS
7.297,23
354,62
7.651,85

426

2711

Unidade: €

51

59
88

24
26
22

2732
2739

Capital Social

1.000.000,00
1.000.000,00

0,00
0,00

0,00
-157.045,37
-157.045,37
Total Capital Próprio………………… 842.954,63
PASSIVO
DÍVIDAS A TERCEIROS
Estado e Outros Entes Públicos
13.313,11
Outros Devedores e Credores
15.868,92
Fornecedores
13.196,15
42.378,18
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de Custos
Remunerações a Liquidar
12.275,87
Outros Acréscimos de Custos
1.358,73
13.634,60
Total Passivo…………………………… 56.012,78
Total Capital Próprio e Passivo……898.967,41

0,00
0,00
0,00
0,00

RESULTADOS
Resultados Transitados
Resultados Líquidos

O Conselho de Administração,

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

LISBOA OCIDENTAL, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, EM
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004
Código
Contas

2004

2003

Código
Contas

CUSTOS E PERDAS
62

PROVEITOS E GANHOS

Fornecimentos e Serviços Externos

Custos com Pessoal:
641+642 Remunerações
Encargos Sociais:
645+647
Outros

38.068,19

97.683,68

0,00

0,00

19.332,78 117.016,46

0,00

71
72

Vendas
Prestações de Serviços

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

73
76

Proveitos Suplementares
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
(B)

66
67

Amortizações do imobilizado
Provisões

63
65

Impostos
Outros custos e perdas operacionais

6.370,46
0,00
150,00
0,00

6.370,46

0,00
0,00

0,00

150,00

0,00
0,00

0,00

781

161.605,11

Outros Juros e Proveitos Similares
(D)

79
(A)

Proveitos e Ganhos Extraordinários

Juros e custos similares
(C)

69

Custos e Perdas Extraordinários
(E)

86

Imposto sobre o rendimento
(G)

88

Resultado Líquido do Exercício

O Director Financeiro (Técnico Oficial de Contas),

214,69

214,69

0,00
4.961,58

4.961,58

0,00
0,00

0,00

4.961,58

0,00

0,00

0,00

4.961,58

0,00

0,00
(F)

683

Unidade: €
2003

2004

0,00

0,00

161.819,80

0,00

RESUMO:

0,00

0,00

161.819,80

0,00

187,15

0,00

Resultados operacionais (B)-(A)=
Resultados Financeiros (D-B)-(C-A)=
Resultados Correntes (D)-(C)=
Resultados Antes dos Impostos (F)-(E)=
Resultado Líquido do Exercício (F)-(G)=

162.006,95

0,00

-157.045,37

0,00

4.961,58

0,00
O Conselho de Administração,

-161.605,11
4.746,89
-156.858,22
-156.858,22
-157.045,37

LISBOA OCIDENTAL, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, EM
ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
- EXERCÍCIO DE 2004 -

As notas previstas no Artigo 3º do Decreto-Lei nº 410/89, de 21 de Novembro - POC não
apresentadas neste Anexo, não têm aplicação neste exercício.

Nota 2 – Indicação e comentário das contas de balanço e da demonstração dos resultados cujos

conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.
Atendendo ao facto de se tratar do primeiro exercício de actividade da Lisboa Ocidental, SRU, não
existe possibilidade de comparação com o exercício anterior.

Nota 3 – Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da
demonstração dos resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor,
designadamente amortizações e provisões.
Nos termos estabelecidos pelos critérios de valorimetria do POC, os bens, direitos e obrigações
constantes do balanço foram valorizados ao custo histórico e de aquisição. As amortizações foram
calculadas na base das taxas e nas regras constantes no Decreto Regulamentar nº 2/90, de 12 de
Janeiro e não houve necessidade de criar qualquer provisão.

Nota 6 – Indicação das situações que afectem significativamente os impostos futuros.
O imposto sobre o rendimento está calculado segundo o método do imposto a pagar. Caso tivessem
sido registados os impostos diferidos relativos ao prejuízo fiscal, o activo seria aumentado em cerca
de 31.200 euros e os resultados líquidos seriam aumentados no mesmo montante. Contudo, não
existem evidências credíveis sobre a reversibilidade do prejuízo fiscal.

Nota 7 – Número médio de pessoas ao serviço da empresa, no exercício, repartido por empregados e

assalariados.
A Lisboa Ocidental – SRU, tem ao seu serviço 8 trabalhadores, nenhum deles com a característica de
“assalariado”. Para além destes quadros, têm funções executivas os três membros do Conselho de
Administração.

Nota 8 – Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do balanço e nas

respectivas amortizações e provisões, de acordo com o quadro seguinte:
Unidade: €
Imobilizações

Imobilizações

Investimentos

Incorpóreas

Corpóreas

Financeiros

Rubricas
Activo Bruto
Saldo inicial
Reavaliação
Aumentos

7.651,85

19.330,08

7.651,85

19.330,08

2.550,61

3.819,85

2.550,61

3.819,85

Alienações
Transferências e abates
Saldo Final

0,00

Amortizações e
Provisões
Saldo inicial
Reforço
Regularizações
Saldo Final

0,00

Nota 14 – Com relação às imobilizações corpóreas e em curso, indicação do valor global, para cada

uma das contas, das imobilizações implantadas em propriedade alheia.
A Lisboa Ocidental – SRU utilizou, durante o ano de 2004, instalações cedidas pela Câmara Municipal
de Lisboa, a título gratuito, onde se encontram todos os seus bens do activo imobilizado
(equipamento informático, administrativo e mobiliário).

Nota 35 – Forma como se realizou o capital social.
O capital social, detido a 100% pelo Município de Lisboa, no valor de 1.000.000 € (um milhão de
euros), foi integralmente realizado em dinheiro, através de depósito efectuado em 14 de Julho de
2004 na Caixa Geral de Depósitos.

Nota 40 – Explicação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício em cada uma das rubricas

de capitais próprios, constantes do balanço, para além das referidas anteriormente.

Unidade: €
Contas
51
52
53
54
55
56
57
59

-

Saldo inicial

Capital
Acções Próprias
Prestações Suplementares
Prémios emiss. Acções
Ajust. Partes capital
Reservas de reavaliação
Reservas
Resultados Transitados

Aumentos

0
0
0
0
0
0
0
0

Diminuições

1.000.000
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Saldo final
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0

Nota 43 – Indicação, global para cada um dos órgãos, das remunerações atribuídas aos membros dos

órgãos sociais que estejam relacionadas com o exercício das respectivas funções.
Conselho de Administração: 62.918,09 €
Fiscal Único: 2.975,00 € (IVA incluído).

Nota 45 – Demonstração dos resultados financeiros:

Unidade: €
Custos e
Perdas
681 - Juros suportados

Exercícios
2004

Proveitos e

2003
0

0 781 - Juros obtidos

682 - Perdas em empresas grupo e
associadas

Ganhos

Exercícios
2004

2003

4.961,58

0

782 - Ganhos em empresas grupo e
0

0 associadas

0

0

0

0 783 - Rendimentos de imóveis

0

0

683 - Amortizações de investimentos em
imóveis
684 - Provisões para aplicações
financeiras

784 - Rendimentos de participações de
0

0 capital

0

0

0

0 785 - Diferenças de câmbio favoráveis

0

0

0

0

0

0

685 - Diferenças de câmbio
desfavoráveis
686 - Descontos pronto pagamento
concedidos

786 - Descontos pronto pagamento
0

0 obtidos

687 - Perdas na alienação aplicações
tesouraria

787 - Ganhos na alienação aplicações
0

0 tesouraria
7688 - Outros proveitos e ganhos

688 - Outros custos e perdas financeiros
RESULTADOS FINANCEIROS

0 financeiros

0

0

4.746,89

214,69

0

0

0

4.961,58

0

4.961,58

0

LISBOA OCIDENTAL, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, EM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANO 2004

Unidade: €
2004

Actividades Operacionais:
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Fluxo gerado pelas operações….
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos / pagamentos relativos à actividade operacional
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias….
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias
Fluxo das actividades operacionais [1] ….
Actividades de Investimento:
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros
Imobilizações Corpóreas
Imobilizações Incorpóreas
Subsídios de investimento
Juros e proveitos similares
Dividendos
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Imobilizações Corpóreas
Imobilizações Incorpóreas
Fluxo das actividades de investimento [2] ….
Actividades de Financiamento:
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios emissão
Subsídios e doações
Venda de acções (quotas) próprias
Cobertura de prejuízos
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos
Amortizações de contratos de locação financeira
Juros e custos similares
Redução de capital e prestações suplementares
Aquisição de acções (quotas) próprias
Fluxo das actividades de financiamento [3] ….
Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

O Director Financeiro (Técnico Oficial de Contas),

2003

-10.447,74
-64.129,44

-74.577,18

-32.296,54

-32.296,54

-106.873,72

0,00

1.117,60
1.117,60

-19.330,08
0,00

-19.330,08
-18.212,48

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-214,69
-214,69
999.785,31

0,00

874.699,11

0,00

O Conselho de Administração,

CAPÍTULO III
ELEMENTOS COMPLEMENTARES

MOORE STEPHENS
& ASSOCIADOS, SROC. 5k

RELATÔRIO E PARECER DO FISCAL UNICO
Exercicio de 2004
Exrnos. Senhores,

1. Ern cumprimento das disposicoes legais e estatutárias, vimos trazer ao vosso conhecimento
as conclusoes do trabalho que desenvolvernos ao longo do exercicio e ernitir o nosso
parecer sobre o relatOrio, proposta de aplicacao de resultados e dernonstracoes financeiras
apresentados pelo Consetho de Adrninistraçao da Lisboa Ocidental, SRU Sociedade de
-

Reabilitacao Urbana E.M. relativas ao exercicio findo ern 31 de Dezembro de 2004.

2. No desernpenho das nossas funçäes, acompanharnos corn regutaridade, a gestao da
Lisboa Ocidental, SRU

-

Sociedade de Reabilitaçao Urbana E.M., quer atraves da

anâlise dos respectivos docurnentos quer atraves de reuniOes sernpre que tat foi
considerado necessârio.

3. Do nosso ponto de vista, as dernonstraçOes financeiras, bem corno o respectivo RelatOrio do
Conselho de Administraçao e proposta de aplicacao de resultados satisfazem as
disposicoes legais e estatutarias e reflectern a situaçao da empresa e 0 que de mais
relevante se passou no exercicio objecto de apreciaçâo.

4. Enquanto Revisores Oficiais de Contas emitimos o docurnento de Certificaçào Legal de
Contas sem reservas e sern Unfases, com data de 18 de Marco de 2005, que fica a fazer
parte integrante deste relatOrio para os devidos efeitos tegais.

5. Nas condiçOes atras indicadas, o Fiscal Cjnico é do PARECER e propOe que:
a

Seja aprovado o relatorio apresentado pelo Conselho de Administracao;

MOORE STEPHENS
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b

Sejam

aprovadas

as demonstracoes financeiras compostas pelo Balanço,
Demonstraçäo de Resultados, Dernonstraçao dos Fluxos de Caixa e respectivos
anexos.

c

Seja igualrnente aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo
Conselho de Adrninistraçao.

6. Finalmente, o Fiscal Unico agradece ao Conselho de Adrninistracao e aos Serviços da
Lisboa Ocidental, SRU Sociedade de Reabilitaçao Urbana E.M. a forrna como sempre
-

facultaram a inforrnacao e prestararn os esclarecimentos solicitados para o born
desernpenho do nosso trabalho.

Lisboa, 18 de Marco de 2005
O FISCAL IJNICO
Moore Stephens & Associados, SROC fl.0 113
representada por
Armindo dos Santos Pinho, ROC

A Santos Pinho

fl.0

90
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cERTIFICAçA0 LEGAL DAS CONTAS
Exercicio de 2004
INTRODUçAO
1. Exarninamos as demonstraçOes financeiras da Lisboa Ocidental, SRU

-

Sociedade de

Reabilitacao Urbana E.M., as quais compreendern o Balanço em 31 de Dezembro de 2004, que
evidencia total de uros 898.967,41 e urn total de Capital Prôprio de uros 842.954,63, incluindo urn
Resultado Liquido negativo de uros 157.045,37, a Demonstraçäo de Resultados por Naturezas a
Demonstracäo dos Fluxos de Caixa do exercicio findo naquela data e Os correspondentes anexos.

RESPONSAB ILl DADES
2. E da responsabilidade do Conselbo de Administraçào a preparaço das demonstraçOes finariceiras
que apresentern de forma verdadeira e apropriada a posiçao financeira da ernpresa, o resuttado das
suas operaçöes e os fluxos de caixa, bern como a adopçao de politicas e critérios contabilisticos
adequados e a rnanutenção de urn sisterna de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar urna opinião profissional e independente, baseada
no nosso exame daquelas dernonstraçOes financeiras.

AMBITO
4. 0 exame a que procedemos foi efectuado de acordo corn as Normas Técnicas e Directrizes de
Revisao I Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas as quais exigern que o mesmo seja
planeado e executado corn o objectivo de obter urn grau de segurança aceitavel sobre se as
demonstracOes financeiras estäo isentas de distorçOes rnaterialrnente relevantes. Para tanto o referido
exarne inclui:
a verificaçao, numa base de arnostragern, do suporte das quantias e divulgaçOes constantes das
demonstraçoes financeiras baseadas ern critérios definidos pelo Conseiho de Administraçao e utilizados
-

na sua preparaço;

-

a apreciação da adequaçao das politicas contabilisticas adoptadas e da sua divulgaçäo, terido em

conta as circunstãncias;
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-

a verificaçao da aplicabilidade do principio da continuidade; e

-

a apreciação sobre se ë adequada em termos globais, a apresentaçAo das dernonstraçOes financeiras.

5. Entendernos que o exame efectuado proporciona uma base aceitavel para a expressão da nossa
opiniào.

OPIN iAo
6. Ern nossa opiniäo, as referidas demonstraçOes financeiras apresentarn de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspectos rnaterialrnente relevantes, a posição financeira da Lisboa Ocidental,
Sociedade de Reabilitaçao Urbana EM., em 31 de Dezembro de 2004, o resultado das suas
operacOes e os fluxos de caixa no exercicio findo naquela data, em conformidade corn os principios
SRU

-

contabilisticos geralmente aceites.

Lisboa, 18 de Marco de 2005

Moore Stephens & Associados, SROC n.° 173
representada por
Armindo dos Santos Pinho, ROC n.° 90

A. Santos Pinho

