Modelo de Certificação pelo Revisor Oficial de Contas da
Declaração Anual de Produtor de Pneus

Introdução
1. Procedemos à revisão da Declaração Anual de Produtor de Pneus (Declaração)
da ………………………... (a) (Empresa) referente ao exercício findo em
…………. (b), a qual evidencia um total global a pagar, sem IVA, de Euro
………. (c), apurado de acordo com os termos previstos no contrato celebrado
entre a Empresa e a Valorpneu – Sociedade de Gestão de Pneus, Lda..
Responsabilidades
2. É da responsabilidade de ………… (d) da Empresa a preparação da Declaração
em conformidade com os requisitos estabelecidos no contrato, e demais
legislação aplicável, bem como a manutenção de um sistema de informação e de
controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em emitir uma certificação, profissional e
independente, baseada na nossa revisão da Declaração.
Âmbito
4. A revisão a que procedemos foi efectuada de acordo com as Normas Técnicas e
Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem de Revisores Oficiais de Contas,
com o objectivo de verificar a conformidade da informação contida na
Declaração com os requisitos estabelecidos no contrato e a informação que
serviu de suporte à sua preparação. Para tanto a referida revisão inclui:
a) A compreensão e avaliação do sistema de informação da Empresa
relativo à gestão de pneus, e
b) O desenvolvimento de testes por amostragem com o objectivo de:
i.
ii.
iii.

iv.

Verificar a adequação dos documentos que suportam os
registos de tal sistema;
Comprovar a informação utilizada pelo sistema de
informação da Empresa;
Verificar os cálculos efectuados para apurar os valores a
pagar com base na informação quantitativa de suporte e da
tabela de Ecovalor disponibilizada pela Valorpneu –
Sociedade de Gestão de Pneus, Lda.
Verificar a plenitude da informação apresentada na
Declaração.

Parecer
5. Com base no trabalho efectuado, não tomámos conhecimento de quaisquer
factos ou situações que nos façam crer que a Declaração Anual de Produtor de
Pneus apresentada pela ………………………... (a), para o exercício findo em
…………. (b), não esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos no
contrato e a informação que serviu de suporte à sua preparação não esteja
adequada.

………………….. (Data)
………………….. (Assinatura)
………………….. (Nome e Nº de ROC)

LEGENDAS
(a) Denominação da empresa
(b) Data do fim do exercício coberto pela Declaração
(c) Conforme Declaração
(d) Identificar o órgão de gestão

