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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?
	Da parte da Ordenadora de Despesa – OD, há algum procedimento de controle quanto à execução orçamentária (em geral)? Em caso positivo, qual(is)? Há algum documento comprobatório? Em caso negativo, que fatores contribuem para esse quadro?
R – Sim. Recebe da SOF: saldos do dia (periodicamente), lista dos pré-empenhos e tabela contendo os contratos de serviços contínuos. Alimenta uma tabela indicando todas as demandas de aquisições e contratações do Tribunal, com vistas a planejar o uso dos recursos orçamentários. Recebe, ainda, periodicamente, lista do setor de licitações com acompanhamento dos processos licitatórios em andamento. Há documentos, dos quais serão fornecidas cópias.

Há procedimento(s) de controle para 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 feito para sua melhora?
R – Não. Creio que nunca se pensou em tal procedimento. 
Estão sendo observadas as vedações de fim de mandato do gestor (LRF)?
	Que procedimento(s) de controle para que sejam observadas as vedações de fim de mandato é (são) adotado(s)? Em caso negativo, que fatores contribuem para esse quadro, e o que pode ser feito para sua melhora?
R – Tomamos muito cuidado com isso. Creio que não há nenhum caso. Quando há dúvidas se determinada contratação infringirá ou não o art. 42 da Lei Complementar n.º 101/00, procedemos a consultas à Assessoria Jurídica e/ou à Assessoria de Controle Interno. 

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 OD, 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?
R – Não. Creio que nunca se pensou em tal procedimento.

RAP têm sido prorrogados após sua vigência? 
	Há controle, por parte da OD, quanto à existência (ou não) de RAP prorrogados após a vigência? 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?
R – Sim, pelo próprio conhecimento dos processos.
	Caso haja RAP prorrogados após a vigência, o procedimento para tanto é submetido previamente à autorização da ordenadora de despesa?
R – Nos dois casos dos quais eu tenho conhecimento (Exata e grupo gerador / 2006 – 2007 – 2008) para o primeiro dei autorização expressa, e para o segundo o procedimento foi feito diretamente pela SOF.
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)?
R – Não tenho conhecimento dos procedimentos adotados pela SOF para tanto.
	Há algum controle, por parte da OD, dos saldos orçamentários, a fim de evitar a inscrição indiscriminada de saldos em RAP ao fim do exercício?
R – Não usamos essa prática aqui no Tribunal.

Que percentual da dotação orçamentária disponibilizada para o exercício foi inscrito em RAP?
	A ordenadora de despesas tem conhecimento de que, no exercício de 2007, 2,93% da dotação orçamentária disponibilizada foi inscrita em RAP?
R – Não.
	Existe orientação e/ou procedimento(s) de controle para reduzir a inscrição de créditos em RAP?
R – Nós trabalhamos com o intuito de executar todo o orçamento no próprio exercício, mas por vezes isso não é possível.
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