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ANEXO II
MATRIZ DE EXECUÇÃO DE AUDITORIA 

Questões de auditoria
Fontes de Informação
Métodos de Obtenção de Dados/ Informações
Métodos de Análise de Dados
1. A emissão do empenho e sua conseqüente inscrição em RAP (restos a pagar) têm sido realizadas com a observância dos princípios da anualidade orçamentária e da competência da despesa Regime de competência é a norma contábil pela qual os ingressos públicos e os custos são atribuídos ao exercício a que pertencem, embora recebidos e pagos em outros exercícios. O mesmo que regime de exercício. Princípio da anualidade orçamentária é o princípio orçamentário que estabelece a periodicidade de um ano para as estimativas da receita e fixação da despesa, podendo coincidir ou não com o ano civil.?
1. Empenhos inscritos em RAP (informações referentes a valores, credores, objetos, datas de emissão); notas de lançamento
	1.1. Amostras de dados secundários (SIAFI) 

	Amostras de processos administrativos.

1. Análise de conteúdo
1. Na metade dos casos analisados, sim. Detectou-se em 50% da amostra de processos auditados a emissão de RAP com a finalidade de atender despesas do próximo exercício financeiro (ou, alternativamente, o uso de recursos orçamentários de um exercício para atender a despesas do exercício anterior), o que caracteriza a não observância dos princípios da anualidade orçamentária e da competência da despesa (arts. 165, inciso III, e 167 da CF/88; arts. 2º., 34 e 35 da Lei no. 4.320/64; e art 50, inciso II da LC no. 101/00.) 


1.1 Nos seguintes processos auditados, constatou-se a emissão de RAP (em 2007) para atender despesas do exercício seguinte (2008) (ou, alternativamente, o uso de recursos orçamentários de um exercício para atender a despesas do exercício anterior):
16.692/05-0 (Extinset).
5.708/06-5 (Correios)
2.492/07-5 (Indexar);
9.284/07-8 (Francisco Marcílio Muniz); 
19.623/07-0(CIL);
22.957/07-3 (Dirox e Fera e Alves);
27.651/07-7(Megatech);
27.693/07-0 (R2 Connect); 31.735/07-8 (Montana e B2BR); 32.858/07-3 (Editora Verdes Mares).
  

1.2. Entrevista com Ismênia Maria Braga Maia, Diretora de Contabilidade Substituta: 
“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. (...) O termômetro disso (que a Márcia colocou) é o volume de serviços na SOF no final do exercício.”

1.3. Entrevista com Márcia Maria de Sousa Xerez, servidora da Diretoria de Contabilidade
“Quem tem que fazer algo para reduzir isso é a Administração, não deixando para empenhar tudo no final do ano, especialmente aquisições.”

1.4. Entrevista com Mônica Botelho, Ordenadora de Despesa:
“Nós trabalhamos com o intuito de executar todo o orçamento no próprio exercício, mas, por vezes, isso não é possível.”

1.1.1. Lista de empenhos de RAP do ano encerrado de 2007, extraída do SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira)(Anexo I). 
1.1.2 Amostra (intencional, não-aleatória, haja vista que considerou indícios de irregularidade no processo de seleção) de 20 processos administrativos (resumidamente representada pela Matriz de Análise das Justificativas do Auditado, Anexo III) Tendo em vista que se optou por trabalhar com amostra intencional (não-aleatória), vale salientar que as conclusões não devem ser extrapoladas para um conjunto mais abrangente do que o de processos auditados. .


1.2. e. 1.3. Entrevista com os servidores da SOF (Secretaria de Orçamento e Finanças) Antônio Manoelito Castelo Branco, Ismênia Maria Braga Maia e Márcia Maria de Sousa Xerez, em 20/4/08, às 15h. 









1.4. Entrevista com Mônica Botelho, Ordenadora de Despesa, em 8/5/08, às 14h. 


2. Despesas com diárias e ajuda de custos foram inscritas em RAP?

2. Empenhos inscritos em RAP (informações referentes a valores, credores, objetos, datas de emissão).
	Amostras de dados secundários (SIAFI)


2. Análise de conteúdo
2. Não. 
Não foi detectada inscrição em RAP de despesas com diárias e ajuda de custo. 
No entanto, ressalve-se que nenhum processo de pessoal foi incluído na amostra.  

2.1. Lista de empenhos de RAP do ano encerrado de 2007, extraída do SIAFI (Anexo I). 
2.2. Amostra (intencional) de 20 processos administrativos (Anexo III).

3. A inscrição em RAP tem sido feita com a cobertura das disponibilidades financeiras, considerando-se os encargos e as despesas compromissadas a pagar até o final do exercício?

3. Empenhos inscritos em RAP (informações referentes a valores, credores, objetos, datas de emissão); notas de lançamento; saldo da disponibilidade financeira (Recurso Diferido ou Recursos a Receber).
	Amostras de dados secundários (SIAFI)


3. Análise de conteúdo
N.A. Por limitação de auditoria, esta questão não foi examinada.  




4. Estão sendo observadas as vedações de fim de mandato do gestor (LC no. 101/00)?

4. Empenhos inscritos em RAP (informações referentes a valores, credores, objetos, datas de emissão); notas de lançamento; saldo da disponibilidade financeira (Recurso Diferido ou Recursos a Receber); dados sobre a dotação orçamentária disponibilizada para o exercício de 2007; dados sobre a execução do objeto contratado.
4.1. Amostras de dados secundários (SIAFI).
4.2 Amostras de processos administrativos.

4. Análise de conteúdo
4. Sim. Na amostra de processos auditados, observou-se o cumprimento integral das vedações de fim de mandato do gestor (art. 42, LC no. 101/00).


4.1. Lista de empenhos de RAP do ano encerrado de 2007, extraída do SIAFI (Anexo I). 
4.2 Amostra (intencional) de 20 processos administrativos (Anexo III).

5. 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?
5. Empenhos inscritos em RAP (informações referentes a valores, credores, objetos, datas de emissão); notas de lançamento; dados sobre a execução do objeto contratado.

5.1. Amostras de dados secundários (SIAFI).
5.2. Amostras de processos administrativos.
5.3. Entrevistas com e sem formulários estruturados
5. Análise de conteúdo
5. Na maioria dos casos analisados, sim (Macrofunção SIAFI 02.03.17 – Restos a Pagar, 02.03.18 - Encerramento do Exercício). No entanto, em 20% dos processos auditados, observou-se o não-cancelamento dos saldos das notas de empenho. Por conseqüência, despesas foram indevida e automaticamente inscritas em RAP. 
Em alguns casos, constatou-se a inscrição em RAP de valor irrisório. 

Nos seguintes processos auditados, observou-se que os saldos de notas de empenho poderiam ter sido tempestivamente anulados, evitando a inscrição indevida de despesas em RAP:  
13.625/02-8 (Araújo Abreu; saldo RAP irrisório); 
3.405/07-8 (Oracle; saldo RAP irrisório);
8.163/07-1 (Fortaleza das Baterias; saldo RAP valor irrisório);
18.855/07-4 (Coelce Tribunal).  
5.1. Lista de empenhos de RAP do ano encerrado de 2007, extraída do SIAFI (Anexo I). 
5.2. Amostra (intencional) de 20 processos administrativos (Anexo III).

6. RAP têm sido prorrogados após sua vigência?

6. Empenhos inscritos em RAP (informações referentes a valores, credores, objetos, datas de emissão); notas de lançamento.
6. Amostras de dados secundários (SIAFI).

6. Análise de conteúdo
N.A. Por limitação de auditoria, esta questão não foi examinada.  



7. 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? 

7. Empenhos inscritos em RAP (informações referentes a valores, credores, objetos, datas de emissão); notas de lançamento; saldo da disponibilidade financeira (Recurso Diferido ou Recursos a Receber); dados sobre a dotação orçamentária disponibilizada para o exercício de 2007; dados sobre a execução do objeto contratado.
7.1. Amostras de dados secundários (SIAFI).
7.2. Amostras de processos administrativos.
7.3. Entrevistas com e sem formulários estruturados.

7. Análise de conteúdo
7. A SOF controla o desembolso dos processos referentes a contratos, através de planilha própria. 
A Ordenadora de Despesa (OD) também controla o desembolso dos processos referentes a contratos. Faz, ainda, um acompanhamento dos saldos de cada Programa de Trabalho, bem como dos processos em andamento no Setor de Licitações. A OD possui lista com informações resumidas de todos os empenhos emitidos em 2008. 
A Assessoria de Controle Interno também realiza um controle preventivo (ex-ante) e corretivo (ex-post) da execução orçamentária.

Não obstante os instrumentos e procedimentos existentes, constatou-se falha de controle administrativo em 90% dos processos auditados. 
De fato, observou-se a indefinição com respeito à responsabilidade pela prevenção de inscrições indiscriminadas de saldos orçamentários em RAP.  
Planejamento e execução orçamentária: considerando que o planejamento facilita o controle interno administrativo e, por outro lado, o controle interno administrativo realimenta o planejamento, as falhas de controle observadas são, em parte, resultantes das deficiências (inclusive quanto à transparência) de planejamento do orçamento e da execução orçamentária.

7.1. Entrevista com Antônio Manoelito Castelo Branco, chefe do Setor de Planejamento e Orçamento, da SOF: 
“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.
(...) 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.”
Perguntado sobre se alguma medida tem sido adotada para reduzir o percentual de dotação inscrita em RAP, respondeu:
“Da minha parte não há acompanhamento. Acho que a Valcira acompanha isso. Medida para reduzir não depende da SOF.”

7.2. Entrevista com Márcia Maria de Sousa Xerez, servidora da Diretoria de Contabilidade: sobre o percentual de dotação inscrita em RAP, manifestou-se: 
“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.”

7.3. Entrevista com Mônica Botelho, Ordenadora de Despesa:
“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.”
Perguntada sobre a existência de controle quanto aos procedimentos de anulação de saldos de notas de empenho que não devam ser inscritas em RAP, ao final do exercício, respondeu: 
“Não. Creio que nunca se pensou em tal procedimento.”

7.4. Nos seguintes processos auditados, verificou-se falha de controle administrativo: 

13.625/02-8 (Araújo Abreu; saldo RAP irrisório), 
4.205/04-0 (CIEE), 
16.692/05-0 (Extinset);
22.656/05-4 (North Segurança);
5.708/06-5 (Correios) 
25.944/06-3 (Secrelnet);
2.492/07-5 (Indexar; serviços de 2008 pagos com RAP de 2007);
3.405/07-8 (Oracle; valor irrisório); 
7.179/07-0 (Coelce – Ed. Dom Hélder), 
8.163/07-1 (Fortaleza das Baterias; saldo RAP valor irrisório); 
9.284/07-8 (Francisco Marcílio Muniz); 
18.855/07-4 (Coelce Tribunal);
19.623/07-0 (CIL)
22.957/07-3 (Dirox e Fera e Alves);
27.651/07-7(Megatech)
27.693/07-0 (R2 Connect); 31.735/07-8 (Montana e B2BR); 32.858/07-3 (Editora Verdes Mares).
Mais especificamente, nos processos listados a seguir, verificou-se que a Assessoria de Controle Interno não detectou ou não foi capaz de prevenir falhas: 
3.405/07-8 (Oracle; valor irrisório); 8.163/07-1 (Fortaleza das Baterias; saldo RAP valor irrisório); 
27.693/07-0 (R2 Connect).
7.1. e 7.2. Entrevista com os servidores da SOF Antônio Manoelito Castelo Branco, Ismênia Maria Braga Maia e Márcia Maria de Sousa Xerez, em 20/4/08, às 15h. 




























7.3. Entrevista com Mônica Botelho, Ordenadora de Despesa, em 8/5/08, às 14h. 















7.4.  Lista de empenhos de RAP do ano encerrado de 2007, extraída do SIAFI (Anexo I). 
7.5. Amostra (intencional) de 20 processos administrativos (Anexo III).



8. Que percentual da dotação orçamentária disponibilizada para o exercício foi inscrita em RAP?
8. Empenhos inscritos em RAP (informações referentes a valores, credores, objetos, datas de emissão); notas de lançamento; dados sobre a dotação orçamentária disponibilizada para o exercício de 2007.
8.1. Amostras de dados secundários (SIAFI).
8.2. Entrevistas com e sem formulários estruturados

8. Análise de conteúdo
8. 14,97%, excluindo-se as despesas de pessoal e as relativas ao pagamento de precatórios. Percentual resultante da divisão entre total inscrito em RAP, excluindo RAP de pessoal e de precatório, e a dotação disponibilizada para o exercício financeiro de 2007, excluindo pessoal, encargos sociais e precatórios.  
Verificou-se, ainda, o desconhecimento, tanto por parte da Administração (OD) como pela SOF, do percentual e que não há um acompanhamento anual desse quantitativo. 
8.1. Entrevista com Antônio Manoelito Castelo Branco, chefe do Setor de Planejamento e Orçamento, da SOF: 
“Da minha parte, não há acompanhamento [do percentual]. Acho que a Valcira acompanha isso. Medida para reduzir não depende da SOF.”

8.2. Entrevista com Mônica Botelho, Ordenadora de Despesa:
Perguntada sobre se teria conhecimento do percentual da dotação inscrita em RAP, respondeu: “Não.”

8.1. Entrevista com os servidores da SOF Antônio Manoelito Castelo Branco, Ismênia Maria Braga Maia e Márcia Maria de Sousa Xerez, em 20/4/08, às 15h. 

8.2. Entrevista com Mônica Botelho, Ordenadora de Despesa, em 8/5/08, às 14h. 

8.3. Lista de empenhos de RAP do ano encerrado de 2007, extraída do SIAFI (Anexo I); informações orçamentárias extraídas do SIAFI.  



