
RELATÓRIO

sobre as contas anuais do Gabinete do Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações 
Eletrónicas relativas ao exercício de 2016 acompanhado da resposta do Gabinete

(2017/C 417/03)

INTRODUÇÃO

1. O Gabinete do Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (a seguir designado por 
«Gabinete»), sediado em Riga, foi criado pelo Regulamento (CE) n.o 1211/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho (1). 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 
Europeia.

2. O quadro apresenta dados fundamentais sobre o Gabinete (2).

Quadro

Dados fundamentais sobre o Gabinete

2015 2016

Orçamento (em milhões de euros) (1) 4,0 4,2

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2) 26 27

(1) Os dados relativos ao orçamento baseiam-se nas dotações de pagamento.
(2) O pessoal inclui funcionários, agentes temporários e contratuais, bem como peritos nacionais destacados

Fonte: dados fornecidos pelo Gabinete.

INFORMAÇÕES EM APOIO DA DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE

3. 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.

OPINIÃO

4. A auditoria do Tribunal incidiu sobre:

a) as contas do Gabinete, que são constituídas pelas demonstrações financeiras (3) e pelos relatórios de execução 
orçamental (4) relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016;

b) a legalidade e regularidade das operações subjacentes a essas contas,

como exige o artigo 287.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).
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(1) JO L 337 de 18.12.2009, p. 1.
(2) É possível encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades do Gabinete no seu sítio Internet: www.berec.europa.eu
(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.

(4) Os relatórios de execução orçamental incluem os relatórios que agregam todas as operações orçamentais e as notas explicativas.

http://www.berec.europa.eu


Fiabilidade das contas

Opinião sobre a fiabilidade das contas

5. Na opinião do Tribunal, as contas do Gabinete relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 
refletem fielmente, em todos os aspetos materialmente relevantes, a sua situação financeira nessa data, bem como os 
resultados das suas operações, fluxos de caixa e variação da situação líquida do exercício então encerrado, em 
conformidade com as disposições do seu Regulamento Financeiro e as regras contabilísticas adotadas pelo contabilista da 
Comissão. Estas baseiam-se nas normas de contabilidade internacionalmente aceites para o setor público.

Legalidade e regularidade das operações subjacentes às contas

Receitas

Opinião sobre a legalidade e regularidade das receitas subjacentes às contas

6. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2016 são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares.

Pagamentos

Opinião sobre a legalidade e regularidade dos pagamentos subjacentes às contas

7. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2016 são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares.

Competências da gestão e dos responsáveis pela governação

8. Nos termos dos artigos 310.o a 325.o do TFUE e do Regulamento Financeiro do Gabinete, a gestão é responsável 
pela elaboração e apresentação das contas, baseadas nas normas de contabilidade internacionalmente aceites para o setor 
público, e pela legalidade e regularidade das operações subjacentes. Compete-lhe conceber, executar e manter controlos 
internos relevantes para a elaboração e apresentação de demonstrações financeiras isentas de distorções materiais, 
devidas a fraudes ou erros. A gestão é igualmente responsável por garantir que as atividades, as operações financeiras e as 
informações refletidas nas demonstrações financeiras estão em conformidade com as regras e a regulamentação 
aplicáveis. Cabe em última instância à gestão do Gabinete a responsabilidade pela legalidade e regularidade das operações 
subjacentes às contas.

9. Ao elaborar as contas, a gestão deve avaliar a capacidade do Gabinete para dar continuidade ao seu funcionamento, 
divulgando, se for caso disso, as questões relacionadas com essa continuidade e aplicando o princípio contabilístico da 
continuidade das atividades.

10. Cabe aos responsáveis pela governação a supervisão do processo de relato financeiro da entidade.

Responsabilidades do auditor relativamente à auditoria das contas e das operações subjacentes

11. O Tribunal tem por objetivo obter uma garantia razoável de que as contas do Gabinete estão isentas de distorções 
materiais e de que as operações subjacentes são legais e regulares, além de, com base na sua auditoria, enviar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou outras autoridades de quitação respetivas uma declaração sobre a fiabilidade das 
contas, bem como a legalidade e regularidade das operações subjacentes. Uma garantia razoável é um elevado grau de 
garantia, mas não significa que a auditoria irá sempre detetar uma distorção material ou um incumprimento, caso 
existam. Estes podem resultar de fraudes ou de erros e são considerados materiais se, individualmente ou agregados, for 
razoável esperar que influenciem as decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nestas contas.
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12. Uma 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. Os procedimentos 
selecionados dependem do juízo profissional do auditor, incluindo uma avaliação dos riscos de distorções materiais das 
contas 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, são examinados os controlos internos aplicáveis à elaboração 
e adequada apresentação das contas, bem como à legalidade e regularidade das operações subjacentes, a fim de conceber 
procedimentos de auditoria adequados às circunstâncias, mas não com a finalidade de expressar uma opinião sobre 
a eficácia dos controlos internos. Uma auditoria implica ainda apreciar se as políticas contabilísticas utilizadas são 
adequadas e se as estimativas contabilísticas efetuadas pelos gestores são razoáveis, bem como avaliar a apresentação das 
contas no seu conjunto.

13. Relativamente às receitas, o Tribunal verifica o subsídio concedido pela Comissão e avalia os procedimentos do 
Gabinete para cobrança de taxas e outras receitas, caso existam.

14. No que se refere às despesas, o Tribunal examina as operações de pagamento quando as despesas foram efetuadas, 
registadas e aceites. Este exame abrange todas as categorias de pagamentos salvo os adiantamentos no momento em que 
são efetuados. Os adiantamentos são examinados quando o destinatário dos fundos apresenta um justificativo da sua 
devida utilização e o Gabinete aceita esse justificativo, procedendo ao apuramento do adiantamento, quer no mesmo 
exercício quer posteriormente.

15. 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 artigo 208.o, n. 
o 4, do Regulamento Financeiro da UE (5).

16. As observações que se seguem não colocam em questão a opinião do Tribunal.

OBSERVAÇÕES SOBRE A LEGALIDADE E REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES

17. Em março de 2016, o Gabinete lançou um procedimento de contratação tendo em vista a assinatura de um 
contrato-quadro com as duas escolas internacionais existentes em Riga para os filhos do seu pessoal. Apesar de as 
especificações técnicas do concurso indicarem que o Gabinete celebraria um contrato-quadro múltiplo em cascata com dois 
operadores económicos, os critérios de adjudicação estipulavam que a escolha da escola competia aos pais. Por conseguinte, 
o contrato-quadro no montante de 400 000 euros, assinado em julho de 2016, baseia-se em conceitos contraditórios, 
causando incerteza jurídica junto do Gabinete e das escolas. Além disso, neste caso específico não era necessário um 
contrato-quadro.

18. Na sequência do processo de requalificação, foi atribuído a um membro do pessoal um grau superior diretamente no 
escalão 2, em vez do escalão 1, o que não está em conformidade com o Estatuto dos Funcionários da UE.

OBSERVAÇÕES SOBRE A BOA GESTÃO FINANCEIRA E O DESEMPENHO

19. Em março de 2016, o Gabinete assinou um contrato para prestação de serviços profissionais de apoio e consultoria 
na área dos recursos humanos, no montante de 60 000 euros. O procedimento de contratação baseou-se exclusivamente no 
preço. Contratar um consultor sem ter em conta a competência e os conhecimentos especializados como critérios de 
adjudicação não garante uma otimização dos recursos.

OUTRAS OBSERVAÇÕES

20. Em 2016, o período médio de emprego no Gabinete foi de 2,58 anos e a rotatividade do pessoal foi elevada, 
situando-se em 25 %. Esta situação afeta a eficiência do Gabinete e apresenta riscos para a execução dos seus programas de 
trabalho. Uma possível razão é o coeficiente de correção salarial aplicado no país anfitrião (73 % em 1 de julho de 2016).
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(5) Regulamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 298 de 26.10.2012, p. 1).



21. O regulamento que institui o Gabinete não exige a realização periódica de avaliações externas do desempenho. 
O Gabinete deve, juntamente com a Comissão, considerar a realização de uma avaliação dessa natureza, no mínimo, de 
cinco em cinco anos, tal como sucede com a maioria das outras agências. Qualquer alteração futura ao regulamento que 
institui o Gabinete deve introduzir esse requisito.

SEGUIMENTO DADO ÀS OBSERVAÇÕES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

22. O anexo apresenta uma síntese das medidas corretivas tomadas em resposta às observações do Tribunal relativas aos 
exercícios anteriores.

O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Membro do 
Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 19 de setembro de 2017.

Pelo Tribunal de Contas

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente 
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ANEXO

Seguimento dado às observações dos exercícios anteriores

Ano Observações do Tribunal
Fase da medida corretiva

(Concluída/Em curso/Pendente/N/A)

2014

A dotação orçamental para 2014 relativa às contribuições das 
autoridades reguladoras nacionais da EFTA (1) com estatuto de 
observadores junto do ORECE não se concretizou, por falta de 
acordos com os países da EFTA.

Pendente

2015

Em 2013, o Gabinete assinou um contrato-quadro por quatro anos 
para a prestação de serviços de organização de eventos profissionais. 
No entanto, subestimou as suas necessidades e o contrato atingiu 
o seu valor máximo em dezembro de 2014. Apenas em agosto de 
2015 foi lançado um procedimento de contratação para assinatura 
de um novo contrato-quadro. Enquanto isso, o Gabinete adjudicou 
esses serviços ao mesmo fornecedor, através de ordens de compra 
e contratos de valor reduzido (procedimentos por negociação) (2). 
O montante total dos serviços adjudicados dessa forma excedeu 
o limiar (3). Deveria ter sido utilizado um procedimento público de 
contratação que permitisse a apresentação de propostas por parte de 
todos os parceiros económicos interessados.

Concluída

2015

O relatório sobre a execução orçamental do Gabinete auditado não 
tem o nível de pormenor apresentado pela maioria das outras 
agências, o que demonstra a necessidade de orientações claras sobre 
a prestação de informações orçamentais por parte das agências.

Concluída

2015

As transições de dotações autorizadas foram elevadas para o título II 
(despesas administrativas), com 134 228 euros, ou 44 % (2014: 
91 757 euros, ou 40 %). Estas transições estão essencialmente 
relacionadas com a prestação de serviços para além de 2015.

N/A

(1) Associação Europeia de Comércio Livre.
(2) Relativamente às ordens de compra e aos contratos de valor reduzido, as regras de contratação aplicáveis limitam a concorrência 

a um e três candidatos, respetivamente.
(3) O montante total dos contratos assinados é de cerca de 80 000 euros, quando o limiar definido no artigo 137.o do Regulamento 

Delegado (UE) n.o 1268/2012 da Comissão é de 60 000 euros.
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RESPOSTA DO GABINETE DO ORECE

18. O Estado-Membro Letónia não dispõe de uma Escola Europeia acreditada. A criação de uma nova Escola Europeia 
acreditada é um processo moroso. Por conseguinte, o Gabinete do ORECE assinou entretanto contratos diretos com escolas 
que ministram aulas em inglês, francês e alemão enquanto línguas principais de ensino como medida provisória para 
assegurar uma escolaridade internacional aos filhos do pessoal, em linha com as orientações da Comissão em matéria de 
política de recursos humanos nas agências reguladoras europeias (1). O Gabinete do ORECE concorda com as conclusões 
dos auditores sobre a inadequação do recurso a contratos-quadro de serviços tendo em conta a situação escolar do Gabinete 
do ORECE e, de futuro, celebrará contratos de serviços diretos com as escolas sem procedimento de contratação. 
O Gabinete do ORECE acolheria de bom grado orientações atualizadas da Comissão que levassem em consideração as 
especificidades dos serviços escolares.

19. Com base nas recomendações do Comité Misto de Reclassificação e nos dossiês de todos os agentes temporários 
elegíveis para reclassificação, a autoridade investida do poder de nomeação aprovou a lista de agentes temporários 
reclassificados.

Além disso, sob proposta do diretor administrativo, a autoridade investida do poder de nomeação entendeu, após aturada 
ponderação, reclassificar o titular do cargo no escalão 2 do grau mais alto, e não no escalão 1, tendo sido, respetivamente, 
registada uma exceção ex ante de acordo com as regras para o tratamento de desvios às normas e procedimentos financeiros 
estabelecidos.

20. O Gabinete do ORECE concorda plenamente com a observação relativa ao contrato-quadro para os serviços de 
gestão dos recursos humanos. A execução do primeiro contrato específico já demonstrou algumas dificuldades relacionadas 
com o facto de a adjudicação do contrato se ter baseado exclusivamente nos preços e não na qualificação e experiência 
profissionais do consultor.

No pleno respeito das observações dos auditores, o Gabinete do ORECE rescindiu o contrato-quadro e implementará uma 
estratégia diferente para a aquisição dos serviços necessários.

21. O Gabinete do ORECE reconhece que a elevada rotatividade do pessoal constitui um fator de risco, tendo a mesma 
sido inscrita no registo de riscos como risco significativo, especialmente tendo em conta a reduzida dimensão da Agência, 
o que faz aumentar o impacto negativo da elevada rotatividade citada (o Gabinete do ORECE é a mais pequena agência 
descentralizada da UE).

A administração trabalha continuamente na introdução de técnicas de mitigação, mas há que notar que alguns elementos 
horizontais estruturais e externos com impacto na rotatividade são alheios ao controlo do Gabinete do ORECE, uma vez 
que decorrem do contexto laboral regional/local do Gabinete do ORECE.

A recente redução do salário líquido, que é consequência da redução contínua do coeficiente de correção salarial aplicado 
na Letónia, aumentou o fator de risco.

Qualquer ação implementada ou planeada pelo Gabinete do ORECE com vista a melhorar a situação só pode mitigar o risco 
e, para responder adequadamente à questão da retenção de pessoal, deve ser realizada uma intervenção externa, 
especialmente no sistema atual de coeficientes de correção.

22. O Gabinete do ORECE colaborou com a Comissão na elaboração do relatório de avaliação previsto no artigo 25.o do 
regulamento que institui o Gabinete e está disposto a colaborar com a Comissão em avaliações futuras. O Gabinete do 
ORECE cumprirá todos os requisitos nessa área que sejam introduzidos pelo legislador. O regulamento do ORECE encontra-
-se atualmente em processo de análise e a proposta da Comissão inclui uma disposição específica sobre avaliações 
recorrentes de cinco em cinco anos. 
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(1) COM(2005) 5304


