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A MONTEPIO VALOR – SGOIC, S.A., vem por este meio informar que o FUNDO 

MONTEPIO ARRENDAMENTO III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 

PARA ARRENDAMENTO HABITACIONAL, na sequência da deliberação da Assembleia de 

Participantes datada de 18 de junho de 2021, procedeu à redução de capital à data de 29 

de junho de 2021, no valor de 19.999.490,60 €, a que correspondeu ao resgate de 24.367 

unidades de participação. 

 

 

Lisboa, 29 de junho de 2021 
 
 

 

Montepio Valor S.A. 

A Administração 
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RELATÓRIO DE GARANTIA DE FIABILIDADE DO AUDITOR SOBRE O CÁLCULO DO VALOR
DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO PARA EFEITOS DE REDUÇÃO DE CAPITAL, NOS TERMOS
DO ARTIGO 60.º DO REGIME GERAL DOS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO

À Entidade Gestora do MONTEPIO ARRENDAMENTO III – Fundo de Investimento Imobiliário
Fechado para Arrendamento Habitacional
À Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

Introdução

Nos termos definidos no ponto iii) da alínea b) do n.º 1 do artigo 60.º do Regime Geral dos
Organismos de Investimento Coletivo (Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, alterada pelo Decreto-
Lei n.º 124/2015, de 7 de julho), analisámos o cálculo do valor da unidade de participação
reportado a 28 de junho de 2021, que ascende a 820,7613 euros, para efeitos de redução de
capital do MONTEPIO ARRENDAMENTO III – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para
Arrendamento Habitacional (adiante designado por Fundo), gerido pela Montepio Valor –
SGOIC,SA (adiante designada por Entidade Gestora).

Âmbito

O trabalho de garantia de fiabilidade a que procedemos foi efetuado de acordo com a Norma
Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade (ISAE) 3000 (revista) e demais normas e
orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, de forma a obter uma
garantia razoável de fiabilidade sobre o cálculo do valor da unidade de participação reportado a
28 de junho de 2021, nos termos do artigo 60.º do Regime Geral dos Organismos de Investimento
Coletivo.

Os procedimentos de garantia de fiabilidade foram executados no âmbito do Regime Geral acima
referido e resumem-se de seguida:

(i) Apreciação sobre a adequacidade dos critérios de valorização e de avaliação,
nomeadamente dos ativos, descritos no ponto 3.2 do Capítulo II do Regulamento de
Gestão do Fundo;

(ii) Verificação, numa base de amostragem, do cumprimento dos referidos critérios;
(iii) Análise da deliberação aprovada em 18 de junho de 2021 pela Assembleia de

Participantes do Fundo; e
(iv) Apreciação sobre a adequacidade da valorimetria e do valor da unidade de participação

para efeitos de redução de capital.

Responsabilidades do órgão de gestão

O órgão de gestão da Entidade Gestora é responsável pelo cálculo do valor da unidade de
participação, considerando o quociente entre o valor líquido global do Fundo (VLGF) e o número
de unidades de participação em circulação, em cumprimento dos critérios de valorimetria que
resultam da aplicação da legislação aplicável aos fundos de investimento imobiliário e do
Regulamento de Gestão do Fundo.
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Responsabilidades do auditor

A nossa responsabilidade consiste em realizar os procedimentos considerados necessários,
descritos na secção “Âmbito” deste relatório, para obter uma garantia razoável de fiabilidade,
em todos os aspetos materiais, sobre o cumprimento dos requisitos definidos no artigo 60.°do
Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo (Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro,
alterada pelo Decreto-Lei n.º 124/2015, de 7 de julho), e concluir sobre a adequação do cálculo
do valor da unidade de participação com referência a 28 de junho de 2021. Garantia razoável de
fiabilidade é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria
executada de acordo com as ISAE detetará sempre uma distorção material quando exista.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISAE, fazemos julgamentos profissionais e
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também: (i) declaramos que aplicamos a
Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 (ISQC 1); e (ii) declaramos que cumprimos os
requisitos éticos relevantes relativos à independência e outros requisitos éticos do Código de
Ética do International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) relativos a trabalhos de
garantia de fiabilidade, comunicamos todos os relacionamentos e outras matérias que possam ser
percecionadas como ameaças à nossa independência e, quando aplicável, as respetivas
salvaguardas.

Conclusão

Em nossa opinião, o cálculo do valor da unidade de participação para efeitos de redução de
capital (820,7613 euros) com referência a 28 de junho de 2021, e o valor do património do Fundo
que lhe está subjacente, determinados pela Entidade Gestora, cumpriram, em todos os aspetos
materiais, os requisitos definidos pela CMVM aplicáveis ao cálculo desses valores.

Restrições na distribuição e uso

Este relatório é emitido exclusivamente para informação e uso da Entidade Gestora e da CMVM
para a finalidade mencionada na secção “Introdução” acima, pelo que não deverá ser utilizado
para quaisquer outras finalidades nem ser distribuído a outras entidades.

Lisboa, 28 de junho de 2021

____________________________________________________
Pedro Aleixo Dias, em representação de
BDO & Associados – SROC
(Inscrita no Registo de Auditores da CMVM sob o nº 20161384)


