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RELATÓRIO DE AUDITORIA
									
	INTRODUÇÃO


Trata o presente de relatório de auditoria realizada sob a modalidade de acompanhamento de gestão, no âmbito da Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF), objetivando a verificação da legalidade dos procedimentos prévios à inscrição de despesas em Restos a Pagar (RAP), em consonância com as regras estabelecidas nas Macrofunções 02.03.17 e 02.03.18 do SIAFI (Sistema de Administração Financeira do Governo Federal), bem como realizando o cotejamento da inscrição com os princípios orçamentários da anualidade e competência da despesa. Com esta ação, a Assessoria de Controle Interno (ACI) dá continuidade ao novo procedimento de auditoria adotado, em que são observadas técnicas usadas rotineiramente em órgãos de controle do âmbito do Poder Executivo e no Tribunal de Contas da União (TCU), conforme disposto no Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal (IN SFCI nº 1/01) e no Manual de Auditoria de Natureza Operacional do TCU (Portaria TCU nº 144/00), dando mais um passo rumo à efetiva profissionalização desta unidade técnica e ao pleno exercício das competências dispostas no Ato TRT – 7ª. nº. 101/05.
A SOF e os setores e a diretoria que a integram têm sua competência definida, em linhas gerais, no Regulamento Geral (RG) deste Tribunal, abrangendo, dentre outras atribuições: manter acompanhamento da execução orçamentária e verificar sua legalidade, controlar os saldos orçamentários, anexar ao processo os documentos contábeis que registram despesa, contabilizar os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e proceder às correções de lançamentos indevidos. A SOF está localizada no décimo e décimo-primeiro andares do prédio Anexo II e utiliza recursos de pessoal, equipamentos e programas de informática, tendo à sua disposição o acesso ao sistema integrado SIAFI.
Fora do âmbito da SOF, o Ordenador de Despesa (OD) é o servidor investido de autoridade e competência para emitir empenho e autorizar pagamentos (FERNANDES, 2001). FERNANDES, J.U.J. (2001), Responsabilidade Fiscal: na Função de Ordenador de Despesas, na Terceirização de Mão-de-Obra e na Função de Controle Administrativo. Brasília: Brasília Jurídica.  Segundo o art. 115 do RG, o OD deverá acompanhar a execução orçamentária e financeira, o que, de acordo com o art. 75 da Lei n°. 4.320/64, será pautado por três preceitos: legalidade, fidelidade funcional e cumprimento do programa de trabalho.
   						
Escopo
Atuação da SOF, por intermédio dos setores e da diretoria que a compõem, no que concerne aos procedimentos prévios à inscrição de valores em RAP referentes ao exercício de 2007.
							
Objetivos	
Identificar eventuais irregularidades ou falhas nos procedimentos de inscrição; assegurar a observância da legalidade e da transparência, bem como aferir a eficiência na execução orçamentária.
1.2.1.	 Benefícios da auditoria
Introdução e/ou aperfeiçoamento dos controles internos administrativos; identificação das competências em relação aos procedimentos prévios à inscrição em RAP; e otimização da aplicação dos recursos mediante melhora da execução orçamentária e uso eficaz do planejamento.
	Questões de auditoria

Pretende-se alcançar a resolução do seguinte problema de auditoria: “os procedimentos prévios à inscrição em RAP foram regulares e eficientes?”, mediante a resposta às questões propostas:	   
a) 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?
b) despesas com diárias e ajuda de custos foram inscritas em RAP?
c) 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?
d) estão sendo observadas as vedações de fim de mandato do gestor (Lei Complementar/ LC n°. 101/00)?
e) 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?
f) RAP têm sido prorrogados após sua vigência?
g) 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?
h) que percentual da dotação orçamentária disponibilizada para o exercício foi inscrito em RAP?

Estratégia metodológica	
Para o desenvolvimento do presente trabalho, a equipe utilizou estudo de caso como estratégia metodológica. Foram selecionados vinte processos em amostra intencional (não aleatória). Tendo em vista que se optou por trabalhar com amostra intencional (não-aleatória), vale salientar que as conclusões não podem ser extrapoladas para um conjunto mais abrangente do que o de processos auditados. Os critérios de seleção foram: materialidade, relevância e insignificância do valor (ou seja, RAP de valor irrisório). 
Como método de obtenção de dados, a auditoria colheu amostra de dados secundários no SIAFI e nos respectivos processos administrativos. A equipe realizou ainda entrevistas por meio de formulários estruturados (com os servidores da SOF: Antonio Manoelito Castelo Branco, Ismênia Maria Braga Maia e Márcia Maria de Sousa Xerez, e com a Ordenadora de Despesa durante o exercício de 2007, Mônica Botelho Moreira de Deus).
Os dados foram tratados segundo o método de análise de conteúdo.
		
Limitações de auditoria					
O fator tempo (prazo exíguo) restringiu a utilização de uma amostra maior de processos a serem auditados. 
A dificuldade na disponibilização de processos criou obstáculo à conclusão dos trabalhos no prazo estabelecido no projeto. O Setor de Contratos, a Secretaria Administrativa, a SOF, a Diretoria do Serviço de Material e Patrimônio deste Órgão solicitaram, por vezes, a devolução de processos da amostra, com a finalidade de realizar instrução, liquidação e pagamento da despesa, dificultando o andamento dos trabalhos de auditoria.
A reduzida experiência da equipe de auditoria em relação à área de execução orçamentária e aos métodos utilizados foi mais um fator limitante. Por fim, ao longo da execução dos trabalhos de auditoria, a equipe ainda foi desfalcada de dois de seus membros, o que, de fato, impossibilitou a conclusão do relatório final no prazo originalmente estabelecido. 
  
	DESENVOLVIMENTO DAS QUESTÕES DE AUDITORIA As questões de auditoria estão detalhadamente analisadas no Anexo II (Matriz de Execução de Auditoria). O exame individual dos processos da amostra está relatado no Anexo III (Matriz de Análise das Justificativas do Auditado). Os dois anexos são parte integrante deste relatório. 		

	
A inscrição em RAP 
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?
Na metade dos casos analisados, sim. 
Contudo, detectou-se, em cinqüenta por cento 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 Constituição Federal (CF) de 1988; arts. 2º, 34 e 35 da Lei no. 4.320/64; e art 50, inciso II da LC n°. 101/00).
Diárias e ajuda de custo 
Despesas com diárias e ajuda de custos foram inscritas em RAP?
Não foi detectada inscrição em RAP de despesas com diárias e ajuda de custo. No entanto, ressalve-se que nenhum processo envolvendo despesa de pessoal foi incluído na amostra.
Cobertura financeira 
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?
Por limitação de auditoria, esta questão não foi examinada.
Vedações de fim de mandato 
Estão sendo observadas as vedações de fim de mandato do gestor (LC n°. 101/00)?
Sim. Na amostra de processos auditados, observou-se o cumprimento integral das vedações de fim de mandato do gestor (art. 42, LC n°. 101/00).
Anulação de saldos conforme Norma de Enc. do Exercício 
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?
Na maioria dos casos analisados, sim (Macrofunção SIAFI 02.03.17 - Restos a Pagar e 02.03.18 - Encerramento do Exercício). No entanto, em vinte por cento 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.
Prorrogação de RAP após sua vigência 
RAP têm sido prorrogados após sua vigência?
Por limitação de auditoria, esta questão não foi examinada.
2.7.		Procedimentos de controle 
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?
A SOF controla o desembolso dos processos referentes a contratos, através de planilha própria. 
A OD mantém, ainda, um controle do desembolso dos processos referentes a contratos, e acompanha os saldos de cada Programa de Trabalho, bem como dos processos em andamento no Setor de Licitações. A OD possui uma lista com informações resumidas de todos os empenhos emitidos em 2008. 
A ACI 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 noventa por cento dos processos auditados.  De fato, observou-se a indefinição com respeito à responsabilidade pela prevenção de inscrições indiscriminadas de saldos orçamentários em RAP.  
2.8.	Percentual da dotação orçamentária inscrita em RAP 
Que percentual da dotação orçamentária disponibilizada para o exercício foi inscrito em RAP?
14,97% (catorze vírgula noventa e sete por cento), excluindo-se as despesas de pessoal e as relativas ao pagamento de precatórios. 
Verificou-se, por ocasião das várias entrevistas realizadas, o desconhecimento, tanto por parte da OD como pela SOF, do percentual e que não há um acompanhamento anual desse quantitativo.
2.9. 	Constatações Conexas
2.9.1. 	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. 
	Procedimentos prévios à inscrição em RAP, por parte de terceiros

Fora do âmbito de atuação da SOF, da OD e da ACI, constatou-se que há falhas de procedimentos administrativos prévios à inscrição em RAP, por parte de outras unidades deste Órgão. Observou-se que foram emitidas ordens de serviço relativas a mais de um exercício financeiro, induzindo o credor a agrupar exercícios financeiros na mesma nota fiscal. Verificou-se, ainda, que foram expedidos “atestos” sem fazer referência ao período de execução dos serviços (inciso I, § 1º. do art. 63 da Lei n°. 4.320/64). Para maiores detalhes sobre as constatações supra, ver Matriz de Análise das Justificativas do Auditado (Anexo III). 
	Emissão de empenho sem autorização

Ao auditar-se o Processo TRT n°. 9.284/07-8, verificaram-se indícios de irregularidade, quais sejam: emissão de empenho sem a devida autorização, em descumprimento ao art. 58 da Lei n°. 4.320/64. 

	DAS JUSTIFICATIVAS DO AUDITADO E DE SUA ANÁLISE

A fim de permitir que o auditado pudesse agregar comentários que julgasse relevantes para a melhor compreensão das questões abordadas nesta auditoria, uma versão preliminar do relatório lhe foi encaminhada e submetida à apreciação. A resposta recebida é parte integrante deste relatório (Anexo IV). A análise das justificativas e/ou comentários do auditado, bem como o parecer definitivo da auditoria sobre cada questão, estão apresentados na Matriz de Análise das Justificativas do Auditado (Anexo III). O pré-relatório foi criteriosamente examinado e modificado, de modo a incorporar as justificativas consideradas pertinentes, de acordo com a análise da equipe de auditoria, o que resultou, enfim, no texto deste relatório. 

4. CONCLUSÃO
A auditoria permitiu constatar que os procedimentos prévios à inscrição em RAP têm sido pautados pela legalidade. No entanto, na amostra selecionada, verificou-se que os princípios da anualidade orçamentária e da competência da despesa nem sempre foram observados 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.. A partir da análise individual dos processos selecionados foi possível, ainda, inferir que as falhas de controles internos administrativos e as lacunas do planejamento da execução orçamentária, contribuíram para reduzir a eficiência na execução, gerando valores inscritos em RAP que corresponderam, no exercício de 2007, a 14,97% (catorze vírgula noventa e sete por cento) do orçamento disponibilizado.
Considerando o escopo delineado para esta auditoria, restrito à atuação da SOF e dos setores e da diretoria que a integram, observou-se, com fulcro na amostra de processos selecionados, que a unidade auditada tem executado os atos e medidas relacionados à inscrição em RAP de acordo com suas competências regulamentares, observando a legislação pertinente e as normas do SIAFI. Contudo, em alguns dos processos auditados, verificou-se que controles internos administrativos mais eficazes, no âmbito da SOF, poderiam ter evitado a inscrição de valores irrisórios em RAP. Mais ainda, o Setor de Planejamento e Orçamento (SPO) Integrante da estrutura da SOF.  que, de acordo com suas competências regulamentares deve manter acompanhamento da execução orçamentária e verificar a legalidade dos atos da execução orçamentária (incisos I e V, art. 83 do RG), é a unidade administrativa natural para apoiar o planejamento; no entanto, ressente-se de uma integração mais efetiva com a Administração. Há controles duplos e desnecessários (controles pelo OD e pela SOF) e ineficazes (constatou-se falha de controle em noventa por cento dos processos auditados; ressalve-se, porém, que as falhas foram oriundas de várias unidades, conforme explicitado na Matriz de Análise das Justificativas do Auditado, Anexo III). 
Apesar de exceder o escopo original da auditoria, concluiu-se, ao longo dos trabalhos, que o aperfeiçoamento dos procedimentos prévios à inscrição em RAP deverá, necessariamente, envolver outras unidades, além da secretaria auditada. Não obstante a constatada indefinição, de fato, de responsabilidades, o OD é o único agente investido de autoridade e competência para emitir empenho e autorizar pagamentos. No contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal, o OD foi ainda mais valorizado no aspecto de responsabilidade, não devendo se restringir apenas a ordenar, mas também a avaliar a compatibilidade dos atos com o orçamento (LOA), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com o Plano Plurianual (PPA) (FERNANDES, 2001). Portanto, cabe ao OD resguardar a observância dos princípios da anualidade orçamentária e da competência da despesa, bem como assegurar que o orçamento seja executado segundo um planejamento transparente, em consonância com as metas fixadas pela Administração do Órgão. 
Diante do exposto e visando contribuir para o desenvolvimento dos procedimentos prévios à inscrição de valores em RAP, submetemos o presente relatório de auditoria à apreciação superior, recomendando:
4.1. que a SOF, por intermédio do SPO, apresente, em um prazo de trinta dias, projeto – a ser corroborado por esta Assessoria e aprovado pela Administração –  para aperfeiçoamento dos controles internos administrativos no que se refere, especificamente, ao acompanhamento da execução orçamentária (não abrangendo, em um primeiro momento, despesas de pessoal e precatórios), inclusive a nível de saldos de empenho, observando, ainda, que esse acompanhamento deve ser transparente, atualizado e acessível eletronicamente ao OD; 
4.2. que o OD, apoiado pelas informações oriundas e elaboradas pela SOF/ SPO, bem como as disponibilizadas diretamente pelo SIAFI, organize o planejamento da execução orçamentária observando os princípios da anualidade orçamentária e da competência da despesa, além da compatibilidade dos atos com a LOA, LDO e PPA;
4.3. que o OD passe a adotar, dentre outros possíveis indicadores de desempenho da execução orçamentária, no mínimo, o percentual de dotação orçamentária disponibilizada inscrita em RAP (exclusive as despesas de pessoal e os precatórios); 
4.4. que o OD seja cientificado do teor das constatações e demais recomendações elencadas na Matriz de Análise das Justificativas do Auditado (Anexo III);
4.5. que a Diretoria Geral adote as providências no sentido de que as recomendações pertinentes a Diretoria de Segurança, Transporte e Apoio Administrativo, Diretoria do Serviço de Cadastramento Processual, Diretoria do Serviço de Informática, Secretaria Administrativa e Secretaria Judiciária sejam cumpridas; e
4.6. que esta Assessoria promova diligência visando averiguar os indícios de irregularidade constatados no que diz respeito à emissão de empenho sem a devida autorização (Processo n°. 9.284/07-8). 

Fortaleza (CE) , 24 de julho de 2008	
			

FRANCISCO RÉGIS ARAGÃO BEZERRA
Chefe Substituto do Setor de Auditoria de Licitações, Contratos e Patrimônio


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