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Ana Paula Borges de Araújo Zaupa
Entrevista – SOF

Data: 30/4/2008, às 15h

Servidores entrevistados:
Antonio Manoelito Castelo Branco
Ismênia Maria Braga Maia
Márcia Maria de Sousa Xerez (presente nas três últimas perguntas)

Servidores participantes:
Raffaella, Milton e Ana Paula


Questões de auditoria  / questões para entrevista
A emissão do empenho e sua conseqüente inscrição em RAP têm sido realizadas com a observância dos princípios da anualidade orçamentária e da competência da despesa?
	Há procedimento(s) de controle para garantir que a emissão de notas de empenho e sua respectiva liquidação posterior respeitem os princípios da anualidade e da competência da despesa? Em caso positivo, qual(is)? Em caso negativo, que fatores contribuem para esse quadro, e o que pode ser ou já tem sido feito para sua melhora?
Manoelito:

O controle que se faz é buscando sempre respeitar a anualidade. O que se faz é procurar emitir empenhos até o limite da dotação do exercício. Os empenhos contratuais emitem-se visando o pagamento da competência até o final de dezembro. Sobre os empenhos não contratuais, de aquisição, não temos controle, após a emissão do empenho, sobre a data da liquidação do mesmo. 
A gente faz o possível para não deixar RAP. Não se emitem empenhos prevendo pagamento de competência do exercício orçamentário seguinte. É feita uma planilha de desembolso mensal dos processos com contratos. Geralmente o que sobra além do necessário para o mês de dezembro, é referente a processos com empenhos estimativos. Há documentos respaldando essas afirmações.

Ismênia:
Sobre os empenhos para aquisições, não temos como ter o controle da quantidade a ser adquirida, se vai beneficiar além o exercício corrente.
Parte de pessoal: A cada ano ocorrem mudanças, aproximando do que deve ser. Para inscrever em RAP, necessita-se dizer para que fim será o crédito, e essa inscrição deverá se dar por elemento de despesa. Inscreveram-se créditos em RAP para pagar progressão, reenquadramento, adicionais de qualificação etc. Quanto a despesas de pessoal, mudou completamente o procedimento. A partir desse ano não há mais empenho para tais despesas.
Estão sendo observadas as vedações de fim de mandato do gestor (Lei 101/00)?

Estão sendo devidamente anulados os saldos das Notas de Empenho cujas despesas não devem ser inscritas em RAP, nos termos da respectiva Norma de Encerramento do Exercício?
	Há controle, por parte da SOF, quanto aos procedimentos de anulação de saldos de notas de empenho que não devam ser inscritas em RAP, ao final do exercício? Em caso positivo, por que meio(s)? Em caso negativo, que fatores contribuem para esse quadro, e o que pode ser feito para sua melhora?
Manoelito:

A resposta se confunde com a da questão anterior. A gente só procura emitir empenho até o final de dezembro. Se se sabe que o contrato foi rescindido antes do final do exercício, anula-se o empenho. Não há uma sistemática, uma coisa fixa, depende de cada processo, ficando o registro documental nos autos. Para anulação é necessária autorização da ordenadora de despesa. 
Ismênia:
No final do exercício, no setor do Manoelito trabalha-se até 31 de dezembro. Os prazos são peremptórios. Se houver algum furo, é decorrente do volume de serviços e pressão de fim de ano.
RAP têm sido prorrogados após sua vigência?
	RAP têm sido prorrogados após sua vigência? Em caso positivo, em que hipótese(s) e com que fundamento?
Manoelito:

Não. Porém, o TST, esse ano, questionou se tínhamos interesse em prorrogar algum processo, mas não sei se isso aconteceu. Ao final do exercício a RAP é cancelada automaticamente.
Que procedimentos de controle têm sido adotados para evitar a inscrição aleatória de valor com a finalidade única de obter créditos a serem pagos extra-orçamentariamente? 
	Como se dá a inscrição em RAP para pagamento de despesas não ordinárias de pessoal? Quais os procedimentos adotados (inclusive quanto à mensuração do montante a ser inscrito)?
Ismênia:

Foi respondido quando da primeira questão. Em 2007, o CSJT definiu/ limitou o que poderia ser pago, dando ordem de prioridade. Sobrou orçamento, só se inscreveu o que foi definido pelo Conselho, pedidos individuais não foram contemplados, vão ficar aguardando para o final do ano. São despesas de exercício anterior. A mensuração é feita pelo setor de folha de pagamento que faz uma prévia e informa o valor necessário.
Há algum procedimento de controle (e por qual setor o mesmo é feito) prévio à inscrição automática em RAP? É feito acompanhamento dos saldos de empenho? Por quem?
Pergunta não realizada, por se entender já respondida.
Que percentual da dotação orçamentária disponibilizada para o exercício foi inscrito em RAP?

	No exercício de 2007, 2,93 % da dotação orçamentária disponibilizada foi inscrita em RAP. Há acompanhamento do percentual de dotação orçamentária inscrita em RAP? Temos um histórico da evolução deste percentual?
Alguma medida tem sido adotada para reduzir esse percentual?

Manoelito:
Da minha parte não há acompanhamento. Acho que a Valcira acompanha isso. Medida para reduzir não depende da SOF.
Márcia: 
Quem tem que fazer algo para reduzir isso é a Administração, não deixando para empenhar tudo no final do ano, especialmente aquisições.
A SOF é executora do determinado pela Administração.
Ismênia:
O termômetro disso (que a Márcia colocou) é o volume de serviços na SOF no final do exercício. Certamente a Valcira tem um controle (acompanhamento) sobre isso.

Fortaleza (CE), 30 de abril de 2008.
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