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INTRODUÇÃO 

1. O Gabinete do Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (a 

seguir designado por "Gabinete"), sedeado em Riga, foi criado pelo Regulamento (CE) 

nº 1211/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho1. É seu objetivo principal prestar 

serviços de apoio administrativo e profissional ao Organismo de Reguladores Europeus das 

Comunicações Eletrónicas (ORECE) e, sob a orientação do Conselho de Reguladores, recolher 

e analisar informações sobre comunicações eletrónicas e divulgar entre as autoridades 

reguladoras nacionais as melhores práticas regulamentares, tais como abordagens comuns, 

metodologias ou linhas de orientação sobre a implementação do quadro regulamentar da 

União Europeia2

INFORMAÇÕES EM APOIO DA DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE 

. 

2. O método de auditoria adotado pelo Tribunal inclui procedimentos de auditoria 

analíticos, testes diretos das operações e uma avaliação dos controlos-chave dos sistemas de 

supervisão e de controlo do Gabinete, completados por provas resultantes dos trabalhos de 

outros auditores e por um exame das tomadas de posição da gestão. 

DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE 

3. Em conformidade com o disposto no artigo 287º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE), o Tribunal auditou: 

a) as contas anuais do Gabinete, que são constituídas pelas demonstrações financeiras3 e pelos 

relatórios de execução orçamental4

                                                      

1 JO L 337 de 18.12.2009, p. 1. 

 relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 

de 2014; 

2 O anexo II indica sucintamente as competências e atividades do Gabinete, sendo apresentado a 
título informativo. 

3 As demonstrações financeiras incluem o balanço e a demonstração de resultados financeiros, a 
demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração da variação da situação líquida, bem como 
uma síntese das políticas contabilísticas significativas e outras notas explicativas. 
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b) a legalidade e regularidade das operações subjacentes a essas contas. 

Responsabilidade da gestão 

4. A gestão é responsável pela elaboração e adequada apresentação das contas anuais do 

Gabinete e pela legalidade e regularidade das operações subjacentes5

a) a responsabilidade da gestão relativa às contas anuais do Gabinete consiste em conceber, 

executar e manter um sistema de controlo interno relevante para a elaboração e adequada 

apresentação de demonstrações financeiras isentas de distorções materiais, devidas a fraudes 

ou erros, selecionar e aplicar políticas contabilísticas adequadas, com base nas regras 

contabilísticas adotadas pelo contabilista da Comissão

: 

6

a) a responsabilidade da gestão relativa à legalidade e regularidade das operações subjacentes e à 

conformidade com o princípio da boa gestão financeira consiste em conceber, executar e 

manter um sistema de controlo interno eficaz e eficiente, incluindo uma supervisão e medidas 

adequadas para prevenir irregularidades e fraudes e, se necessário, processos judiciais para 

recuperar fundos pagos ou utilizados indevidamente. 

 e elaborar estimativas contabilísticas 

razoáveis conforme as circunstâncias. O Diretor Administrativo aprova as contas anuais do 

Gabinete após o seu contabilista as ter elaborado com base em todas as informações 

disponíveis e redigido uma nota, que acompanha as contas, na qual declara, entre outros 

aspetos, ter obtido uma garantia razoável de que essas contas dão uma imagem verdadeira e 

fiel da situação financeira do Gabinete em todos os aspetos materialmente relevantes; 

                                                                                                                                                                      
4 Os relatórios de execução orçamental incluem a conta de resultados da execução orçamental e 

o seu anexo. 

5 Artigos 39º e 50º do Regulamento Delegado (UE) nº 1271/2013 da Comissão (JO L 328 
de 7.12.2013, p. 42). 

6 As regras contabilísticas adotadas pelo contabilista da Comissão inspiram-se nas Normas 
Internacionais de Contabilidade do Setor Público (IPSAS) emitidas pela Federação Internacional 
de Contabilistas ou, quando pertinente, nas Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS)/Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas pelo Conselho das Normas 
Internacionais de Contabilidade. 
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Responsabilidade do auditor 

5. Compete ao Tribunal, com base na sua auditoria, fornecer ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho7

6. A auditoria implica a execução de procedimentos visando obter provas de auditoria relativas 

aos montantes e às informações das contas, bem como à legalidade e regularidade das operações 

subjacentes. A escolha dos procedimentos depende do juízo profissional do auditor, que se baseia 

numa avaliação dos riscos de as contas conterem distorções materiais e de não conformidade 

significativa das operações subjacentes com os requisitos do quadro jurídico da União Europeia, 

devidas a fraudes ou erros. Ao avaliar estes riscos, o auditor examina os controlos internos aplicáveis 

à elaboração e adequada apresentação das contas, bem como os sistemas de supervisão e de 

controlo utilizados para garantir a legalidade e regularidade das operações subjacentes e concebe 

procedimentos de auditoria adequados às circunstâncias. A auditoria implica ainda apreciar se as 

políticas contabilísticas são adequadas e as estimativas contabilísticas razoáveis, bem como avaliar a 

apresentação das contas no seu conjunto. Na elaboração do presente relatório e declaração de 

fiabilidade, o Tribunal teve em consideração o trabalho de auditoria realizado pelo auditor externo 

independente sobre as contas do Gabinete, como estipulado no nº 4 do artigo 208º do Regulamento 

Financeiro da UE

 uma declaração sobre a fiabilidade das contas anuais, bem como sobre a legalidade e 

regularidade das operações subjacentes. O Tribunal efetua a sua auditoria em conformidade com as 

normas internacionais de auditoria e os códigos deontológicos da IFAC e as Normas Internacionais 

das Instituições Superiores de Controlo da INTOSAI. Estas normas exigem que o Tribunal planeie e 

execute a auditoria de modo a obter uma garantia razoável de que as contas anuais do Gabinete 

estão isentas de distorções materiais e de que as operações subjacentes são legais e regulares. 

8

7. O Tribunal considera que as provas de auditoria obtidas são suficientes e adequadas para 

constituírem uma base da sua declaração de fiabilidade. 

. 

Opinião sobre a fiabilidade das contas 

8. Na opinião do Tribunal, as contas anuais do Gabinete refletem fielmente, em todos os aspetos 

materialmente relevantes, a sua situação financeira em 31 de dezembro de 2014, bem como os 

                                                      

7 Artigo 107º do Regulamento (UE) nº 1271/2013. 

8 Regulamento (UE, Euratom) nº 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 298 
de 26.10.2012, p. 1). 
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resultados das suas operações e fluxos de caixa relativos ao exercício encerrado nessa data, em 

conformidade com as disposições do seu regulamento financeiro e com as regras contabilísticas 

adotadas pelo contabilista da Comissão. 

Opinião sobre a legalidade e a regularidade das operações subjacentes às contas 

9. Na opinião do Tribunal, as operações subjacentes às contas anuais relativas ao exercício 

encerrado em 31 de dezembro de 2014 são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e 

regulares. 

10. As observações que se seguem não colocam em questão as opiniões do Tribunal. 

OBSERVAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTAL 

11. O nível global de dotações autorizadas melhorou, tendo-se situado nos 98% 

(2013: 87%). No entanto, o nível de dotações autorizadas transitadas aumentou para 

0,9 milhões de euros, ou seja, 23% (2013: 0,5 milhões de euros, 13%), especialmente no 

domínio das atividades operacionais (título III), como estudos em curso sobre comunicações 

eletrónicas. 

12. O elevado número de transferências orçamentais alterou significativamente a estrutura 

do orçamento inicial: o título I (custos com pessoal) foi reduzido em 17%, o título II 

(despesas administrativas) foi reduzido em 44% e o título III (despesas operacionais) foi 

aumentado em 60%, essencialmente para financiamento de estudos em curso (ponto 11). 

13. A dotação orçamental para 2014 relativa às contribuições das autoridades reguladoras 

nacionais da EFTA9

SEGUIMENTO DADO ÀS OBSERVAÇÕES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 com estatuto de observadores junto do ORECE não se concretizou, por 

falta de acordos com os países da EFTA. 

14. O anexo I

                                                      

9 Associação Europeia de Comércio Livre.  

 apresenta uma síntese das medidas corretivas tomadas em resposta às 

observações do Tribunal relativas aos exercícios anteriores. 
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O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Milan Martin CVIKL, Membro 

do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 8 de setembro de 2015. 

   Pelo Tribunal de Contas 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

    Presidente 
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Anexo I 

Seguimento dado às observações dos exercícios anteriores 

Ano Observações do Tribunal 
Fase da medida corretiva 

(Concluída / Em curso / Pendente / N/A) 

2011 
O Gabinete ainda não tinha adotado e aplicado todas as normas de controlo interno.  Concluída (adoção) 

Em curso (execução) 

2012 
O Gabinete ainda não aplicou as normas de controlo interno em matéria de "Objetivos e 
indicadores de desempenho" (NCI 5), "Processos e procedimentos" (NCI 8), "Gestão de 
documentos" (NCI 11) e "Informação e comunicação" (NCI 12). 

Concluída 

2012 

Foram anulados 45% das dotações autorizadas transitadas de 2011 (cerca de 101 000 euros). 
Em 2012, não foram utilizadas e tiveram também de ser anuladas dotações num montante de 
545 000 euros, representando 17% do total das dotações de 2012. O nível de dotações 
autorizadas transitadas para 2013 foi elevado (611 000 euros ou 19% do total), o que revela 
dificuldades no planeamento e/ou execução das atividades do Gabinete. A transição de dotações 
de 2012 deveu-se maioritariamente a atrasos no recrutamento e à ausência de uma política 
eficaz que garanta a apresentação e o reembolso, em tempo útil, das despesas de deslocação 
em serviço apresentadas por peritos. 

N/A 

2013 

As taxas de execução orçamental melhoraram consideravelmente, o que indica um melhor 
planeamento e uma execução mais atempada das atividades. Embora o nível de transições 
anuladas de 2012 seja ainda relativamente elevado (28% contra 45% em 2012), as dotações 
autorizadas transitadas diminuíram para 461 983 euros ou 13% (2012: 611 223 euros ou 19%). 
As transições referiam-se essencialmente a contratos assinados no segundo semestre de 2013 
para atividades planeadas em 2013 e 2014. 

N/A 
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Ano Observações do Tribunal 
Fase da medida corretiva 

(Concluída / Em curso / Pendente / N/A) 

2013 
Dos 1 183 reembolsos a peritos efetuados em 2013, 1 078 registaram atrasos. Quando os 
pagamentos foram efetuados tardiamente, o atraso médio registado foi de 78 dias no primeiro 
semestre de 2013, em comparação com 33 dias no segundo semestre. 

Em curso 
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Anexo II 

Gabinete do Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas 
(Riga) 

Competências e atividades 

Domínios de 
competência da 
União segundo o 
Tratado  
(Artigo 114º do 
Tratado sobre o 
Funcionamento 
da União 
Europeia) 

Aproximação das legislações no domínio das comunicações eletrónicas. 

Competências do 
Gabinete  
(Regulamento 
(CE) 
nº 1211/2009 do 
Parlamento 
Europeu e do 
Conselho) 

Competências do Gabinete como definidas no Regulamento (CE) nº 1211/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho. 
O Gabinete a que se refere o artigo 6º presta serviços de apoio administrativo e 
profissional ao ORECE. 
Desempenha as suas funções sob a direção do Conselho de Reguladores. 

Governação O Gabinete é composto por um Comité de Gestão e um Diretor 
Administrativo, que partilham, entre si, todas as responsabilidades 
administrativas e financeiras, incluindo as relativas ao pessoal. 
Contudo, apenas o Comité de Gestão é responsável pela nomeação do pessoal 
(nº 4 do artigo 7º). 
O Conselho de Reguladores elabora orientações sobre os serviços e atividades a 
fornecer pelo Gabinete, mencionados na seção "Atividades e serviços 
fornecidos em 2014". 

Meios colocados 
à disposição do 
Serviço em 2014 
(2013) 

Orçamento definitivo: 4 162 874,00 euros (3 557 218,93 euros) (orçamento 
retificativo incluindo receitas afetadas internas) 

Efetivos em 31 de dezembro: 24 (25) 

Atividades e 
serviços 
fornecidos 
em 2014 

Sob a direção do Conselho de Reguladores, o Gabinete forneceu os seguintes 
serviços: 
− apoio administrativo e profissional ao ORECE; 
− recolha de informações das autoridades reguladoras nacionais e 

intercâmbio e transmissão de informações; 
− difusão de boas práticas regulamentares junto das autoridades reguladoras 

nacionais na UE e de terceiros; 
− assistência ao Presidente na preparação do trabalho do Conselho de 

Reguladores e do Comité de Gestão do Gabinete; 
− apoio aos Grupos de Trabalho de Peritos criados pelo Conselho de 
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Reguladores. 

Fonte: anexo fornecido pelo Gabinete. 
 



Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications 
 

PT 

 
 

RESPOSTA DO GABINETE  
 

 

11. O Gabinete do ORECE toma nota da observação sobre a gestão orçamental que dá conta de uma melhoria 
para 98 % do nível de dotações autorizadas comparativamente ao exercício de 2013, em que o nível se situou 
nos 87 %. O orçamento 2014 foi elaborado em 2012, quando o Gabinete do ORECE se encontrava na sua fase 
inicial de gestão orçamental. Desde então, têm sido utilizadas ferramentas para melhorar o acompanhamento 
regular, o que permitiu alcançar uma melhor planificação. 

O Gabinete do ORECE reconhece a grande relevância da questão referida na observação do Tribunal 
respeitante ao aumento para 0,9 milhões de euros, o que representa um aumento de 23 %, das dotações 
autorizadas transitadas (2013: 0,5 milhões de euros, 13 %), especialmente no que se refere às atividades 
operacionais (título III), tais como estudos em curso sobre comunicações eletrónicas. Este aumento deveu-se 
aos pedidos significativos formulados pelo Comité de Gestão visando o lançamento de projetos operacionais 
(estudos «Net Neutrality», cerca de 390 000 EUR; «BEREC-NET», 105 000 EUR; estudos setoriais, mais de 
260 000 EUR). As mudanças importantes ocorridas a nível da direção, com a nomeação de um novo diretor-
geral, em abril de 2014, e de um novo chefe da Unidade de Gestão de Programas, em agosto de 2014, 
também atrasaram a implementação rápida dos programas atrás referidos. 

O Gabinete do ORECE estabeleceu como meta a redução do nível de transição de dotações autorizadas em 
2015. 

 

12. O Gabinete do ORECE está ciente da grande importância da questão referida pelo Tribunal na sua 
observação em que salienta que o elevado número de transferências orçamentais alterou significativamente a 
estrutura do orçamento inicial: o título I (custos com o pessoal) foi reduzido em 17 %, o título II (despesas 
administrativas) foi reduzido em 44 % e o título III (despesas operacionais) foi reduzido em 60 %, 
essencialmente para financiamento de estudos em curso. O Gabinete esforça-se continuamente por melhorar 
o sistema de planeamento por atividades, por forma a reduzir adicionalmente as transferências orçamentais.  

 

 
13. O Gabinete do ORECE toma nota da observação de que a dotação orçamental para 2014 para as 
contribuições das autoridades reguladoras nacionais da EFTA1

                                                 
1 Associação Europeia de Comércio Livre 

 com estatuto de observadoras junto do ORECE 
não se concretizou por falta de acordos com os países da EFTA. Consequentemente, o orçamento de 2015 foi 
alterado em conformidade. O Gabinete do ORECE observa, contudo, que os acordos com os países da EFTA 
são negociados entre a Comissão e os países interessados, não tendo o Gabinete poder de influência nas 
negociações nem no processo de assinatura. 
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