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RELATÓRIO DE IMPACTO
									
Introdução 
	Trata o presente de relatório de impacto da auditoria operacional sobre os contratos de fornecimento de energia elétrica para as Unidades Consumidoras (UCs) Tribunal e Fórum Autran Nunes, celebrados com a Companhia Energética do Ceará (COELCE). Embora essa ação de monitoramento não esteja programada no Plano Anual de Ações de Controle – PAAC de 2008, o Assessor Substituto de Controle Interno determinou sua inclusão no cronograma de planejamento anual e, em 14 de outubro de 2008, autorizou sua realização. 
A auditoria operacional sobre os contratos com a COELCE (UCs Tribunal e Fórum) foi concluída em fevereiro de 2007, com o encaminhamento do relatório final respectivo à Diretoria Geral. Em julho de 2007, com a finalidade de promover a implementação das recomendações, as conclusões do relatório foram apresentadas em reunião à Diretora-Geral, à Diretora da Secretaria Administrativa, ao então Diretor de Serviços Gerais (atual Serviço de Segurança, Transporte e Apoio Administrativo), à Chefe do Setor de Contratos, ao Chefe de Manutenção, ao Chefe do Setor de Auditoria de Gestão e à Assessora de Controle Interno, o que resultou na elaboração de um novo relatório, mais sucinto, que foi intitulado relatório de otimização dos contratos de fornecimento de energia elétrica – COELCE. Tal relatório serviu de referência para a ação de monitoramento proposta. 
Para consecução deste procedimento, foram observadas técnicas usadas rotineiramente no Tribunal de Contas da União (TCU), conforme disposto no manual de Monitoramento de Auditorias de Natureza Operacional do TCU (Portaria TCU nº 12/2002), dando pleno exercício das competências dispostas no Ato TRT – 7ª. nº. 101/05.
	   						
Decisão que determinou a realização da auditoria
Determinação da Assessora de Controle Interno para realização de auditoria extraordinária, não incluída originalmente no Plano Anual de Ações de Controle (PAAC) 2007.

Objetivos da auditoria 
Avaliar os resultados obtidos quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade de gestão.

Escopo da auditoria
Análise de gestão do contrato com a COELCE, com ênfase na despesa, e inclusão das faturas referentes ao Tribunal (sede) e ao Fórum Autran Nunes, dos anos de 2005 e 2006, em cumprimento à Ordem de Serviço nº. 1/2007. 

Principais constatações da equipe de auditoria
Com relação à UC Tribunal – sede, a demanda medida permanecia, em média, dezenove por cento abaixo da demanda contratada. Como se paga o maior valor entre a demanda medida e a contratada, pagava-se uma demanda não utilizada. 
	Segundo o gerenciador, caso o Tribunal desligasse o sistema de refrigeração às 17:30 horas (ao invés do desligamento às 18:00 horas, como era feito à época da auditoria), bem como bombas e motores, teríamos uma economia de R$ 24.595,84 em valores de dezembro de 2006. Em um ano, a economia totalizaria R$ 290.000,00.   
	O Tribunal poderia também optar, ao invés da tarifa horo-sazonal azul (HSA), pela tarifa horo-sazonal verde (HSV), a qual não distingue entre demanda de ponta e fora de ponta. Segundo simulação da COELCE, a qual confirmou nossos cálculos originais, a conta do mês de junho de 2007 da UC Tribunal – sede seria reduzida de R$ 90.002,46 para R$ 62.191,32, o que significaria uma expressiva economia de R$ 27.811,14. Ao cabo de um ano, o Tribunal economizaria mais de R$ 330.000,00.  
	No tocante à UC – Fórum, se houvesse a troca da tarifa HSA pela HSV, os cálculos da auditoria não indicavam que haveria economia. Em maio de 2007, o total da conta, com a tarifa HSA, foi de R$ 36.296,00. Caso se utilizasse a tarifa HSV, a conta subiria para R$ 36.737,00. 

Responsável pelo monitoramento (avaliação de impacto)
Raffaella M.D.D. Lisbôa Mota, Chefe do Setor de Auditoria de Gestão (SAG).








Cronograma das atividades de monitoramento (avaliação de impacto)
Atividade
Data Prevista
Data Realizada
Planejamento
14/10 a 17/10/08
14/10 a 17/10/08
Execução
20/10 a 24/10/08
20/10 a 24/10/08
Apreciação do pré-relatório pelos gestores
27/10 a 7/11/08
30/10 a 3/12/08



Análise da implementação das recomendações	
Em seguida, apresenta-se um quadro demonstrativo do grau de implementação e dos impactos decorrentes das recomendações da auditoria:

Recomendação
Situação
Observação
Comentários dos gestores e parecer do monitoramento
Impacto
 Quando da prorrogação contratual ou da elaboração de novo contrato, seja observado o critério da economicidade da tarifa. Assim, sugere-se estudar a mudança para a estrutura tarifária HSV, para a UC Tribunal.
Implementada
O contrato n°. 36/07, assinado em 18/9/07, estabelece, em sua Cláusula Vigésima Sétima, que o fornecimento será feito na modalidade HSV. 


Sem comentários 
Com a mudança da estrutura tarifária para a UC Tribunal, bem como o desligamento de parte do sistema de refrigeração às 17:30, verificou-se, apesar do aumento de tarifas ocorrido em abril de 2008,  substancial redução nas contas (em média, 33,6% de redução mensal em relação ao período anterior às mudanças), resultando em uma economia no montante de R$429.048,75, de outubro de 2007 a novembro de 2008 (ver Anexos I e II).  O correspondente de economia anual seria de R$367.756,10. 
2. Quando da prorrogação contratual ou da elaboração de novo contrato, sejam envidados esforços em negociação com a COELCE para diminuir o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de antecedência mínima necessário para redução das demandas contratadas.
Não implementada, mas com justificativa. 

Tendo em vista o § 4º. do art. 23 da Resolução ANEEL n°. 456/00, a antecedência mínima deverá ser de 180 (cento e oitenta) dias, com ressalva para o caso de implementação de medidas conservação, eficiência e racionalização, previstas no art. 24, da supra referida resolução. 
O contrato n°. 39/07 (UC Fórum) prevê, no § 3º. da Cláusula Sexta, que as reduções de demanda poderão ser solicitadas com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, salvo quando ocorrer a implementação das medidas previstas no art. 24 da Resolução de 29/11/00. 
O contrato n°. 36/07 (UC Tribunal) estabelece, no Parágrafo Terceiro da Cláusula Sexta, que as reduções de demanda poderão ser solicitadas com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias. 
Sem comentários
Sem impacto. 
3. Antes de cada prorrogação contratual, sejam consultados os gerenciadores do contrato, a fim de que se pronunciem nos autos sobre a adequação das quantidades de demanda contratada, de ponta e fora de ponta. Tal procedimento formalizará, a cada 12 (doze) meses, uma análise do padrão de demanda e consumo de energia elétrica. 
Implementada para o novo contrato da UC Tribunal (n°. 36/07); não implementada para a primeira prorrogação contratual da UC Tribunal. 
Não implementada para o novo contrato da UC Fórum (n°. 39/07). 
Ver fl. 54, Vol. I do Processo n°. 18.885/07-4. 

Ver fl. 25, Vol. I do Processo n°. 18.313/07-7. Apesar de haver manifestação, nos autos, do gerenciador do contrato, esta não incluiu, especificamente, a adequação das quantidades de demanda contratada. 
“(...) de fato, por ocasião da primeira prorrogação do Contrato n°. 36/07, o gerenciador do contrato não foi consultado acerca da necessidade de adequação das demandas contratadas, porém, ao longo do processo, mensalmente, no momento dos atestos das faturas, cabe ao gerenciador informar qualquer alteração que, porventura, seja essencial.”
“Com relação ao Contrato n°. 39/07, foi solicitado ao gerenciador manifestação quanto a todos os aspectos técnicos da minuta do contrato, estando aí, incluídas, as demandas contratadas. Se não houve pronunciamento no tocante à adequação das demandas, tem-se por apropriadas as consignadas naquele termo.” (manifestação da Diretora da Secretaria Administrativa, à fl. 17 do Processo n°. 36.210/08-1, ver Anexo VII). 

Parecer do monitoramento: 
Não obstante as observações da Secretaria Administrativa, continua pertinente a recomendação de consulta, nos autos, aos gerenciadores especificamente quanto à adequação das quantidades contratadas de demanda, considerando a importância material dos valores contratados.
Embora não seja possível tratar de impacto de uma recomendação não implementada, a consulta ao gerenciador do contrato da UC Fórum quanto às demandas contratadas poderia ter reduzido a contratação de demandas acima do necessário, conforme observado a seguir, neste relatório. 
4.	Integrar os gerenciadores dos contratos no agendamento de eventos, a fim de que, sempre que possível, seja evitado o uso do horário de ponta. Quando inevitável o uso do horário de ponta, os gerenciadores responderiam pela coordenação do agendamento de eventos.
Implementada informalmente, através de contato direto com os gerenciadores dos contratos. 

Sem comentários
Não é possível estimar o impacto, tendo em vista que o contato tem sido informal. 
5.	A fim de que as quantidades de demanda contratada possam adequar-se o mais rápido possível às mudanças ocorridas, convém integrar os gerenciadores dos contratos ao planejamento do uso das dependências do Tribunal e aos processos de mudança de horário de expediente.
Implementada informalmente, através de contato direto com os gerenciadores dos contratos. 

Sem comentários
Não é possível estimar o impacto, tendo em vista que o contato tem sido informal.
6.Considerando as possibilidades concretas de economia verificadas em nossa auditoria, bem como a importância das contas de energia elétrica, sugere-se que seja estudada a introdução de um programa de conservação de energia, nos moldes dos programas recomendados pelo PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) para os órgãos públicos.
Não implementada. 

“(...) não se caracteriza ‘não implemento’ da situação conforme apontado, uma vez que se trata de sugestão de estudo para introdução da um programa de conservação de energia, nos moldes dos programas recomendados pelo PROCEL, conforme citado no relatório. Ressaltamos que, mesmo sem um programa institucionalmente definido, este Órgão tem empreendido, ao longo do tempo, medidas relevantes objetivando o desperdício de energia elétrica nos prédios do Tribunal, a citar: aquisição de equipamentos somente com o selo Procel, modificação do horário de expediente, dentre outros.”
(manifestação da Diretora da Secretaria Administrativa, à fl. 17 do Processo n°. 36.210/08-1, ver Anexo VII).

Parecer do monitoramento: 
São louváveis os esforços envidados pela Administração no sentido da redução dos gastos com energia elétrica. A recomendação refere-se ao estudo da viabilidade de um programa nos moldes sugeridos pelo PROCEL –  abrangente, concreto, justificado, quantificado e comprometido com objetivos, que, envolveria, inclusive, ações educativas e seria integrado à política de Gestão Ambiental deste Órgão. Observa-se que a Administração não se deteve no estudo recomendado. 
Sem impacto. 

2.1. Impactos da auditoria
Do ponto de vista do impacto da auditoria, acrescente-se, ainda, que, embora as demandas contratadas não tenham sido alteradas para a UC Fórum, verificou-se, a partir da assinatura do novo contrato, em janeiro de 2008, uma redução média mensal de 35,9% nas contas. Em conseqüência, economizou-se, apenas para a UC Fórum, um total de R$ 137.281,86, de janeiro a novembro de 2008, em relação ao exercício anterior (ver Anexos III e IV). Em termos de economia anual de recursos, o montante para a UC Fórum totalizou R$149.762,03. Portanto, como impacto da auditoria realizada, que contribuiu para contratos mais adequados e mais bem fiscalizados, as duas UCs lograram significativa redução de contas de energia (superior a trinta por cento cada uma), que totalizou R$ 566.330,61. Observe-se que o período considerado para a UC Tribunal foi de outubro de 2007 a novembro de 2008, enquanto que o período considerado para a UC Fórum foi de janeiro a novembro de 2008, coincidindo com as datas de vigência dos novos contratos.  Anualizando-se esse valor, chega-se a um montante de economia de R$517.518,10, significativamente superior à estimativa da auditoria de R$330.000,00. 
Como impacto indireto da auditoria realizada, os resultados alcançados receberam a atenção da imprensa local, bem como de vários órgãos, inclusive do Ministério das Minas e Energia, que, através de Ofício, parabenizou a Presidência deste Tribunal pelas medidas adotadas. Mais ainda, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho solicitou a este Órgão a elaboração de projeto, a fim de expandir a adoção de procedimentos semelhantes por outros Regionais (Processo n° 21.500/08-9). Em novembro de 2008, este Setor de Auditoria de Gestão elaborou e encaminhou documentação do projeto de otimização de contratos de fornecimento de energia elétrica, seguindo a metodologia aqui desenvolvida e implementada (ver Anexo VIII). 
2.2. Pontos de aperfeiçoamento
Apesar dos benefícios mensurados da auditoria, é possível detectar pontos de aperfeiçoamento na gestão de contratos, especialmente no que se refere ao atendimento do princípio da eficiência. Um dos aspectos relevantes é a substancial diferença entre as demandas medidas (ou registradas) e as respectivas demandas contratadas da UC Fórum. No período de janeiro a novembro de 2008, a demanda medida do horário de ponta ficou, em média, 37% (trinta e sete por cento) abaixo da demanda contratada, enquanto que a demanda medida do horário fora de ponta permaneceu, em média, 38% (trinta e oito por cento) inferior à contratada (ver Anexo VI). Em conseqüência, este Órgão despendeu mais do que o necessário para seu padrão de demanda, o que se traduziu em uma despesa a maior de R$49.255,15 no período (de janeiro a novembro de 2008). 
Registre-se que, à fl. 220 do Processo n°. 18.313/07-7, o gerenciador do contrato já havia, em junho de 2008, sugerido alteração das demandas contratadas. No atesto das faturas de julho de 2008, à fl. 237, e de agosto, à fl. 257, o gerenciador, diligentemente, reitera sua preocupação quanto às demandas contratadas. A análise detida dos autos revela que, até setembro de 2008, ainda se encontrava em estudo o aproveitamento do espaço físico do Fórum, o que se constituiu em um obstáculo à readequação das demandas contratadas. No entanto, teria sido suficiente, para readequar as demandas, que se determinasse o padrão de demanda a vigorar em 180 (cento e oitenta) dias, prazo de antecedência para redução de demandas previsto em contrato (Parágrafo Terceiro da Cláusula Sexta do contrato, à fl. 115 do Processo n°. 18.313/07-7). Se houvesse sido tomada a decisão em junho, após a primeira sugestão do gerenciador, teria sido feita a readequação, com impacto a partir de janeiro de 2009. 
Conforme relatado pela Diretora da Secretaria Administrativa (Anexo VII), encontra-se atualmente no Setor de Engenharia o Processo n°. 31.659/08-9, cujo objeto é a readequação do espaço físico dos prédios deste Órgão. De acordo com informação prestada diretamente pelo Chefe daquele Setor, o prazo estimado para conclusão das mudanças é de seis meses e, portanto, confirmando-se a impossibilidade de alteração das quantidades contratadas quando da prorrogação contratual prevista para janeiro de 2009, não se entende ser apropriado solicitar a alteração no momento, tendo em vista a antecedência mínima exigida de 180 (cento e oitenta) dias (Parágrafo Terceiro da Cláusula Sexta, à fl. 115 do Processo n°. 18.313/07-7). 
Observe-se ainda que, embora o relatório de auditoria tenha sido entregue em fevereiro de 2007 e o relatório de otimização, em julho de 2007, a UC Fórum teve seu novo contrato assinado apenas em janeiro de 2008. Observe-se que, no período de setembro a dezembro de 2007, não estava mais em vigor o contrato n°. 90/02 e ainda não havia entrado em vigor o contrato n°. 39/07. Por conseguinte, durante o último quadrimestre de 2007, não havia contrato de fornecimento de energia elétrica em vigor para a UC Fórum. 
A Diretora da Secretaria Administrativa deste Tribunal afirma que a ausência contratual seria justificada, em parte, pela mudança das Varas Trabalhistas de Fortaleza para o Ed. Dom Hélder Câmara, ocorrida em janeiro de 2008 (ver Anexo VII). No entanto, considerando a previsão contratual de período de teste, por ocasião da mencionada mudança (Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta, à fl. 115 do Processo n°. 18.313/07-7), não havia óbice técnico à celebração do contrato no prazo adequado. No tocante ao trâmite processual, com idas e vindas à Assessoria Jurídica e a esta Assessoria de Controle Interno, também alegado pela Diretora da Secretaria Administrativa como justificativa para o atraso na assinatura do contrato (ver Anexo VII), ressalta-se que, segundo o Regulamento Geral deste Órgão, o Setor de Contratos deve “manter controle dos contratos firmados, representando com a antecedência de 60 (sessenta) dias para o seu término, visando a sua prorrogação se conveniente e de interesse para a Administração” (grifo nosso).  
Ainda no que diz respeito à gestão dos contratos, verificou-se a cobrança e o pagamento de multa (Processo n°. 18.313/07-7, fl. 283), relativa ao atraso no pagamento da conta de agosto de 2008. Após análise detida dos autos, observa-se que a referida conta foi recebida em 27/8/08, com vencimento para 1/9/08 (fl.252), posteriormente prorrogado para 5/9/08 (fl. 255) e paga em 8/9/08 (fl. 264). Contudo, de acordo com a Cláusula Vigésima Oitava, a COELCE deve entregar a fatura com prazo mínimo de quinze dias úteis para pagamento, o que não foi observado.  
Outro aspecto passível de aperfeiçoamento é a fiscalização do contrato no que se refere ao gerenciamento das demandas. Apesar do envolvimento maior dos gerenciadores dos contratos no agendamento dos eventos, verifica-se que houve duas ocorrências de ultrapassagem de demanda para a UC Tribunal. Em conseqüência, este Órgão despendeu R$8.397,00 relativos à demanda de ultrapassagem registrada nos meses de fevereiro e março de 2008, sem que qualquer observação fosse feita nos respectivos atestos (ver Anexo V).
Por fim, detectou-se, por ocasião do monitoramento, a ausência do segundo volume do Processo n°. 18.855/07-4 (UC Tribunal), caracterizando-se em falha dos controles internos administrativos deste Tribunal. De acordo com manifestação da Diretora da Secretaria Administrativa (ver Anexo VII), confirmada através de reexame dos autos, a ausência observada foi recentemente sanada com a reconstituição do segundo volume. Mais ainda, o Diretor-Geral recebeu comunicação do ocorrido (fl. 206 do Processo n°. 18.855/07-4), para a adoção das providências cabíveis.  

3. Comentários dos gestores 
A fim de permitir que as unidades monitoradas pudessem agregar comentários que julgassem relevantes para a melhor compreensão das questões abordadas, uma versão preliminar do relatório foi enviada ao Diretor-Geral, sugerindo-se seu encaminhamento à Secretaria Administrativa, e cópias foram transmitidas aos gerenciadores/ fiscais dos contratos. Manifestou-se apenas a Diretora da Secretaria Administrativa, cuja resposta é parte integrante deste relatório (Anexo VII). O pré-relatório foi criteriosamente examinado e modificado, de modo a incorporar as justificativas e os esclarecimentos considerados pertinentes, o que resultou, enfim, no texto deste relatório. 

4.   Conclusão
Destarte, conclui-se que as recomendações oriundas da auditoria operacional realizada sobre os contratos com a COELCE (UCs Tribunal e Fórum) obtiveram um nível satisfatório de implementação (50% de taxa média de implementação) A taxa média de implementação foi calculada atribuindo-se peso 1 para as recomendações implementadas, peso 0,5 para as recomendações implementadas parcialmente e peso 0 para as não implementadas. A recomendação dois foi expurgada do cálculo por ter sido justificadamente não implementada. , conforme apresentado, sucintamente, no quadro abaixo: 
Recomendações
Situação em dezembro de 2008
1.
Implementada
2. 
Não implementada, mas com justificativa
3. 
Implementada parcialmente
4.
Implementada parcialmente
5. 
Implementada parcialmente
6. 
Não implementada
A auditoria resultou em impactos quantificáveis e não-quantificáveis. Os impactos financeiros quantificáveis, da ordem de meio milhão de reais ao ano, foram resultantes da otimização dos contratos, da mudança de horário de desligamento do sistema de refrigeração, da adoção do selo PROCEL nas licitações e de uma gestão e fiscalização de contratos mais eficiente. Vale ressaltar que os resultados foram obtidos apesar do reajuste de tarifas ocorrido em abril de 2008. A divulgação dos resultados ainda possibilitou benefícios não-quantificáveis em termos de imagem institucional, com o reconhecimento nacional da iniciativa e a provável replicação da metodologia em outros órgãos, através de projeto apresentado ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
Para a obtenção dos resultados, foram necessários esforços de várias unidades administrativas – da Diretoria Geral, da Secretaria Administrativa e do Setor de Contratos, bem como dos gerenciadores dos respectivos contratos. O grau de implementação das recomendações foi função direta do empenho combinado dessas unidades, bem como da determinação da Administração. 
Segundo os comentários dos gestores, os maiores obstáculos/dificuldades na adoção das recomendações propostas foram:
- mudança das Varas Trabalhistas para o Ed. Dom Hélder Câmara, durante a implementação das medidas;
- trâmite processual intenso, com múltiplos exames, resultando em movimento constante dos autos; e
- indefinição quanto ao aproveitamento do espaço físico do Fórum Autran Nunes. 
Apesar dos benefícios mensurados da auditoria, detectaram-se, também, pontos de aperfeiçoamento na gestão e na fiscalização de contratos, dentre os quais se destacam:
- a substancial diferença registrada entre as demandas medidas e as respectivas demandas contratadas da UC Fórum, que implicou uma despesa a maior de R$ 49.255,15 de janeiro a novembro de 2008;
-  o intervalo de tempo excessivo entre o encaminhamento do relatório e a assinatura do novo contrato da UC Fórum, resultando em um quadrimestre sem cobertura contratual;
- a cobrança e o pagamento de multa relativa ao atraso no pagamento da conta de agosto de 2008 (UC Fórum);
- o gerenciamento de demandas insatisfatório, com o registro de duas ocorrências de ultrapassagem de demanda para a UC Tribunal e, conseqüentemente, despesa a maior de R$8.397,00; e
- a falha de controles internos administrativos, especialmente no que diz respeito ao trâmite processual, que resultou no extravio de um volume dos autos do Processo n°. 18.855/07-4 (UC Tribunal). 
Diante do exposto e a fim de incrementar o grau de implementação das recomendações inicialmente propostas, bem como prevenir as falhas apontadas e melhorar a gestão e a fiscalização dos contratos, submete-se o presente relatório à apreciação do Diretor Substituto de Controle Interno, recomendando-se: 
4.1. Recomendações ao Ordenador de Despesa
- diligenciar, sempre que necessário, a fim de averiguar a propriedade da cobrança de multas, antes de autorizar seu pagamento. 
4.2. Recomendações à Secretaria Administrativa
- tendo em vista a importância material dos valores contratados, assegurar, antes de cada prorrogação contratual, a consulta formal aos gerenciadores dos contratos, a fim de que se pronunciem nos autos sobre a adequação das quantidades de demanda contratada, de ponta e fora de ponta;
- asseverar a integração dos gerenciadores dos contratos no agendamento de eventos, planejamento do uso das dependências do Tribunal e processos de mudança de horário de expediente, determinando que as comunicações aos gerenciadores sejam registradas, de preferência, através de correio eletrônico;
- tomar as medidas cabíveis a fim de prevenir a ocorrência de multas, não recebendo as faturas que descumpram o prazo mínimo para pagamento, estabelecido em contrato, sendo que o prazo deve ser contado a partir da data de entrega do documento no Tribunal (recomendando-se que a data de entrada na Diretoria do Serviço de Cadastramento Processual seja carimbada nas faturas); e
- aperfeiçoar os controles internos administrativos com vistas a evitar o extravio de processos. 
4.3. Recomendações ao Setor de Contratos
- observar o cumprimento de suas atribuições regulamentares, dentre elas, “manter controle dos contratos firmados, representando com a antecedência de 60 (sessenta) dias para o seu término, visando a sua prorrogação se conveniente e de interesse para a Administração”, sugerindo-se a introdução de cronograma de acompanhamento de prazos, se ainda não existente; 
- envidar esforços no sentido de minimizar a diferença entre demandas contratadas e medidas, estudando, inclusive, a possibilidade de revisão dos valores contratados quando da atual prorrogação contratual da UC Fórum, com efeito imediato; e
- aperfeiçoar os controles internos administrativos com vistas a evitar o extravio de processos. 
4.4. Recomendações aos gerenciadores/ fiscais de contratos
- propor e tomar as medidas necessárias ao aperfeiçoamento do gerenciamento das demandas, a fim de prevenir ultrapassagens e, em caso de ocorrência, justificar nos atestos respectivos; 
- justificar a ocorrência de multas ou, alternativamente, não atestar a despesa, se não as entender cabíveis; e
- sempre que a diferença entre as demandas medidas e as contratadas for superior a dez por cento, cientificar, nos autos, à Secretaria Administrativa, sugerindo, se cabível, a adoção de providências. 

Sugere-se, ainda, que, considerando os resultados animadores já obtidos e o potencial de economia ainda existente, a Administração examine a viabilidade de instituir um programa de conservação de energia nos moldes sugeridos pelo PROCEL – abrangente, concreto, justificado, quantificado e comprometido com objetivos, que, envolveria, inclusive, ações educativas e seria integrado à política de Gestão Ambiental já adotada por este Órgão. Outra ação que poderia trazer mais benefícios seria a inclusão deste Tribunal no programa de eficiência energética da ANEEL promovido pela concessionária de energia elétrica. 
Fortaleza (CE), 30 de dezembro de 2008.
					

RAFFAELLA M. D. D. LISBÔA MOTA
Chefe do Setor de Auditoria de Gestão
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