
RELATÓRIO

sobre o relatório de encerramento, em conformidade com a Decisão (UE) 2015/1889 do Conselho, 
relativa à dissolução do fundo de pensões da Europol em 1 de janeiro de 2016 acompanhado da 

resposta do Fundo e da Europol

(2016/C 449/27)

INTRODUÇÃO

1. O Fundo de Pensões da Europol (a seguir designado por «Fundo») foi criado pelo artigo 37o do Apêndice 6 do antigo 
Estatuto do Pessoal do Serviço Europeu de Polícia (Europol). As regras aplicáveis à execução do Fundo foram adotadas pelo 
Ato do Conselho de 12 de março de 1999 (1), alterado pela Decisão 2011/400/UE do Conselho (2). Era seu objetivo 
financiar e pagar as pensões dos membros do pessoal já contratados pela Europol antes de esta se tornar numa agência 
europeia em 1 de janeiro de 2010. Em 8 de outubro de 2015, o Conselho decidiu dissolver o Fundo em 1 de janeiro 
de 2016 e transferir as atividades residuais para a Europol (3). O Conselho de Administração do Fundo elaborou um 
relatório de encerramento que apresenta a situação do ativo e do passivo do Fundo («relatório de encerramento») (4).

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 Fundo, completados por 
provas resultantes dos trabalhos de outros auditores (5) e por um exame das tomadas de posição da gestão.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

3. De acordo com o artigo 3o da Decisão (UE) 2015/1889 do Conselho, de 8 de outubro de 2015, relativa à 
dissolução do fundo de pensões da Europol, o Tribunal auditou o relatório de encerramento do Fundo em 1 de janeiro 
de 2016.

Responsabilidade do Conselho de Administração

4. O Conselho de Administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação do relatório de 
encerramento (6). Esta consiste em conceber, executar e manter um sistema de controlo interno relevante para a 
elaboração e adequada apresentação do relatório de encerramento isento de distorções materiais, devidas a fraudes ou 
erros, aplicar as regras contabilísticas do Fundo adotadas pelo Conselho (7) e elaborar estimativas contabilísticas razoáveis 
conforme as circunstâncias.

Responsabilidade do auditor

5. Compete ao Tribunal, com base na sua auditoria, fornecer ao Parlamento Europeu e ao Conselho (8) um relatório 
sobre o relatório de encerramento. 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 o relatório de encerramento está isento de distorções materiais.

6. A auditoria implica a execução de procedimentos visando obter provas de auditoria relativas aos montantes e às 
informações apresentados no relatório de encerramento. A escolha dos procedimentos depende do juízo profissional do 
auditor, que se baseia numa avaliação dos riscos de os montantes apresentados no relatório de encerramento conterem 
distorções materiais, devidas a fraudes ou erros. Ao avaliar estes riscos, o auditor examina os controlos internos 
aplicáveis à elaboração e adequada apresentação do relatório de encerramento. A auditoria implica ainda apreciar se as 
políticas contabilísticas são adequadas e as estimativas contabilísticas razoáveis, bem como avaliar a apresentação dos 
montantes apresentados no relatório de encerramento no seu conjunto.
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(1) Documento 5397/99 disponível no registo público dos documentos do Conselho: http://register.consilium.europa.eu/
(2) JO L 179 de 7.7.2011, p. 5.
(3) Decisão (UE) 2015/1889 do Conselho, de 8 de outubro de 2015, relativa à dissolução do fundo de pensões da Europol (JO L 276 

de 21.10.2015, p. 60).
(4) Artigo 3o da Decisão (UE) 2015/1889 do Conselho.
(5) O relatório de encerramento foi auditado por uma empresa de auditoria externa independente.
(6) Ver nota 4.
(7) Em conformidade com o Ato do Conselho de 12 de março de 1999 que adota as regras aplicáveis ao Fundo de Pensões da Europol e 

a Decisão do Conselho de 28 de junho de 2011 que o altera, as contas são elaboradas com base nas regras contabilísticas dos Países 
Baixos relativas aos fundos de pensões, nomeadamente a Diretiva 610 relativa às regras de relato financeiro dos Países Baixos, e nas 
Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas pelo Conselho das Normas Internacionais de Contabilidade.

(8) Ver nota 4.

http://register.consilium.europa.eu/


7. O Tribunal considera que as provas de auditoria obtidas são suficientes e adequadas para constituírem uma base do 
seu relatório.

Opinião do Tribunal

8. Na opinião do Tribunal, o relatório de encerramento reflete fielmente, em todos os aspetos materialmente 
relevantes, a situação financeira do Fundo em 1 de janeiro de 2016, em conformidade com as disposições da Decisão 
(UE) 2015/1889 do Conselho, de 8 de outubro de 2015, e com as regras contabilísticas adotadas pelo Conselho.

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

OUTRAS OBSERVAÇÕES

10. Os anexos do relatório de encerramento contêm os montantes a transferir para a Europol e aqueles a restituir aos 
Estados-Membros, ao orçamento geral da União Europeia, bem como aos antigos participantes ativos e aos seus herdeiros 
legítimos, respetivamente (9). Os anexos foram auditados por uma empresa de auditoria externa independente. Esta 
concluiu, no seu relatório de garantia, que esses anexos foram elaborados, em todos os aspetos materialmente relevantes, 
em conformidade com a Decisão do Conselho.

O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Membro do 
Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 13 de setembro de 2016.

Pelo Tribunal de Contas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente 
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(9) Artigo 4o da Decisão (UE) 2015/1889 do Conselho.



RESPOSTA DO FUNDO E DA EUROPOL

O Fundo e a Europol tomaram nota do relatório do Tribunal relativo ao relatório de encerramento do Fundo. 
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