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INTRODUÇÃO 

1. O presente relatório de auditoria trata dos contratos referentes à instalação e ao 

funcionamento, entre os Estados signatários dos Acordos de Schengen, da infraestrutura de 

comunicação designada por "Sisnet". Em 2014, as despesas relativas a estes contratos 

elevaram-se a 750 000 euros, sendo financiadas pelas contribuições dos Estados-Membros 

da União Europeia (exceto Chipre e Croácia), aos quais se juntam a Islândia, a Noruega, o 

Liechtenstein e a Suíça1

2. Prevê-se que o Sistema de Informação sobre Vistos do Espaço Schengen, que irá 

substituir o Sisnet, esteja concluído em novembro de 2015. O desenvolvimento e a aplicação 

do Sistema de Informação sobre Vistos são geridos pela Agência Europeia para a gestão 

operacional dos sistemas informáticos de grande escala no domínio da liberdade, da 

segurança e da justiça. 

. 

3. O Sisnet continuará a funcionar em paralelo com o novo Sistema de Informação sobre 

Vistos até a agência confirmar que as funcionalidades do Sisnet foram totalmente integradas 

naquele sistema. Os contratos relativos à instalação e ao funcionamento do Sisnet deverão 

chegar ao seu termo o mais tardar em janeiro de 2017. 

DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE 

4. Em conformidade com o disposto no nº 1 do artigo 47º da Decisão 2000/265/CE do Conselho2, 

com a última redação que lhe foi dada pela Decisão 2009/915/CE do Conselho3, (a seguir designada 

por "regulamento financeiro do Sisnet") e com a decisão do Tribunal de Contas de 23 de março 

de 2000, o Tribunal auditou as contas anuais4

                                                      

1 Desde 2013 que a Bulgária, a Irlanda, a Roménia e o Reino Unido deixaram de contribuir. A 
Europol e a Eurojust deixaram igualmente de contribuir desde 2014. 

 do Sisnet relativas ao exercício encerrado em 31 de 

dezembro de 2014, bem como a legalidade e regularidade das operações subjacentes a essas contas. 

2  JO L 85 de 6.4.2000, p. 12. 

3  JO L 323 de 10.12.2009, p. 9. 

4  As contas anuais incluem a conta de gestão e o balanço, acompanhados de notas explicativas. 
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5. As opiniões do Tribunal destinam-se aos Estados signatários, em conformidade com o artigo 48º 

do regulamento financeiro do Sisnet. 

Responsabilidade da gestão 

6. O gestor orçamental do Sisnet executa as receitas e despesas do orçamento nos termos das 

regras financeiras previstas nos artigos 12º a 45º do regulamento financeiro do Sisnet. As contas 

definitivas são elaboradas pelo Secretário-Geral Adjunto do Conselho, em conformidade com os 

artigos 46º e 47º do referido regulamento financeiro. Estes artigos determinam as responsabilidades 

do gestor orçamental do Sisnet e do Secretário-Geral Adjunto. Compete-lhes a) elaborar as contas 

anuais do Sisnet, b) instituir a estrutura organizativa e os sistemas e procedimentos de gestão e de 

controlo internos, relevantes para a elaboração de contas definitivas isentas de distorções materiais, 

devidas a fraudes ou erros, e c) garantir que as operações subjacentes a essas contas são legais e 

regulares. 

Responsabilidade do auditor 

7. Compete ao Tribunal, com base na sua auditoria, fornecer uma declaração sobre a fiabilidade 

das contas anuais do Sisnet, bem como sobre a legalidade e regularidade das operações subjacentes. 

8. 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 Sisnet estão isentas de distorções materiais e de que as 

operações subjacentes são legais e regulares. 

9. 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. 
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10. 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 

11. Na opinião do Tribunal, as contas anuais do Sisnet5

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

 refletem fielmente, em todos os aspetos 

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

resultados das suas operações e fluxos de caixa relativos ao exercício encerrado nessa data, em 

conformidade com as disposições do seu regulamento financeiro. 

12. Na opinião do Tribunal, as operações subjacentes às contas anuais do Sisnet relativas ao 

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 são, em todos os aspetos materialmente 

relevantes, legais e regulares. 

 

O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Milan Martin CVIKL, Membro 

do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 16 de junho de 2015. 

 Pelo Tribunal de Contas 

 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA  

Presidente 

                                                      

5  As contas anuais foram elaboradas em 1 de abril de 2015 e recebidas pelo Tribunal em 
10 de abril de 2015. 
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