
RELATÓRIO

sobre as contas anuais do Conselho Único de Resolução relativas ao exercício de 2015, acompanhado 
da resposta do CUR

(2016/C 449/44)

INTRODUÇÃO

1. O Conselho Único de Resolução (a seguir designado por «CUR»), sedeado em Bruxelas, foi criado pelo Regulamento 
(UE) n.o 806/2014 sobre o Mecanismo Único de Resolução («Regulamento MUR») (1). A missão do CUR é assegurar uma 
resolução de forma ordenada de bancos em situação de insolvência com um impacto mínimo na economia real e nas 
finanças públicas dos Estados-Membros participantes e de outros países.

2. O CUR está operacional como agência independente da UE desde 1 de janeiro de 2015. Contudo, a Comissão foi 
responsável pela criação e pelo funcionamento inicial do CUR. Só desde 8 de abril de 2015 é que este tem capacidade 
operacional para gerir os seus recursos de forma autónoma.

3. O quadro apresenta dados fundamentais sobre o CUR (2).

Quadro

Dados fundamentais sobre o cur

2014 2015

Orçamento (em milhões de euros) N/A 22

Total dos efetivos em 31 de dezembro (1) N/A 108

(1) O pessoal inclui funcionários, agentes temporários e contratuais, bem como peritos nacionais destacados.

Fonte: dados fornecidos pelo CUR.

INFORMAÇÕES EM APOIO DA DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE

4. 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 CUR, completados por provas 
resultantes dos trabalhos de outros auditores e por um exame das tomadas de posição da gestão.

DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE

5. Em conformidade com o disposto no artigo 287.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), o 
Tribunal auditou:

a) as contas anuais do CUR, que são constituídas pelas demonstrações financeiras (3) e pelos relatórios de execução 
orçamental (4) relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015;

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

Responsabilidade da gestão

6. A gestão é responsável pela elaboração e adequada apresentação das contas anuais do CUR e pela legalidade e 
regularidade das operações subjacentes (5):
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(1) JO L 225 de 30.7.2014, p. 1.
(2) Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades do CUR no seu sítio Internet: http://srb.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 a conta de resultados da execução orçamental e o seu anexo.
(5) Artigos 39.o e 50.o do Regulamento Delegado (UE) n.o 1271/2013 da Comissão (JO L 328 de 7.12.2013, p. 42).

http://srb.europa.eu/


a) a responsabilidade da gestão relativa às contas anuais do CUR 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) e elaborar estimativas contabilísticas razoáveis 
conforme as circunstâncias. O Presidente aprova as contas anuais do CUR 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 CUR em todos os aspetos materialmente relevantes;

b) 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.

Responsabilidade do auditor

7. Compete ao Tribunal, com base na sua auditoria, fornecer ao Parlamento Europeu e ao Conselho (7) 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 CUR estão isentas de 
distorções materiais e de que as operações subjacentes são legais e regulares.

8. 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 CUR, como estipulado no n.o 4 do artigo 208.o do Regulamento Financeiro da 
UE (8).

9. 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

10. Na opinião do Tribunal, as contas anuais do CUR refletem fielmente, em todos os aspetos materialmente 
relevantes, a sua situação financeira em 31 de dezembro de 2015, 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 
e com as regras contabilísticas adotadas pelo contabilista da Comissão.

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

11. Na opinião do Tribunal, as operações subjacentes às contas anuais relativas ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2015 são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares.
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(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.

(7) Artigo 107.o do Regulamento Delegado (UE) n.o 1271/2013.
(8) Regulamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 298 de 26.10.2012, p. 1).



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

OBSERVAÇÕES SOBRE A FIABILIDADE DAS CONTAS

13. O artigo 92.o, n.o 4, do Regulamento MUR exige que o Tribunal aborde nomeadamente os passivos contingentes do 
CUR, do Conselho e da Comissão resultantes do desempenho das suas funções ao abrigo do Regulamento MUR. O Tribunal 
apresentará estas informações num relatório separado.

OBSERVAÇÕES SOBRE OS CONTROLOS INTERNOS

14. Em 2015, o CUR tornou-se operacional e definiu gradualmente o seu ambiente de controlo interno. No entanto, um 
certo número de procedimentos e controlos essenciais continua por definir, adotar ou aplicar, inclusive a gestão de risco e a 
estratégia de controlo, as normas de controlo interno, a avaliação periódica do bom funcionamento do sistema de controlo 
interno e a estratégia antifraude.

OBSERVAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTAL

15. O orçamento do CUR é financiado através de contribuições de instituições de crédito, cujo montante ascendeu a 
22 milhões de euros em 2015. O CUR autorizou 67 % do orçamento e usou 45 %. A taxa de execução reduzida resultou 
num significativo excedente orçamental de 7,7 milhões de euros.

16. As transições de dotações autorizadas foram elevadas para o Título II (despesas administrativas), tendo ascendido a 
3,6 milhões de euros (70,4 %). Estas transições dizem essencialmente respeito a contratos celebrados em 2015 para as 
novas instalações do CUR, por exemplo, infraestruturas informáticas e de segurança e equipamento para escritório, cujos 
serviços e bens não foram totalmente entregues ou faturados no final de 2015.

17. As transições de dotações autorizadas foram elevadas para o título III (despesas operacionais), tendo ascendido 
a 0,6 milhões de euros (40,3 %). Estas transições dizem essencialmente respeito a serviços de consultoria para o «Projeto de 
cobrança de contribuições» que ainda foram totalmente prestados ou faturados no final de 2015.

OUTRAS OBSERVAÇÕES

18. Em 2015, o CUR assinou um contrato relativo à nova sede em Bruxelas com uma duração mínima de 15 anos e um 
valor total de, pelo menos, 42,4 milhões de euros. O procedimento de contratação não foi devidamente documentado e o 
anúncio de contrato restringia a localização a uma das zonas mais caras de Bruxelas, excluindo outras opções mais baratas.

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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RESPOSTA DO CONSELHO ÚNICO DE RESOLUÇÃO

14. Embora o Conselho Único de Resolução (a seguir designado «o CUR» ou «a Agência») se encontre na sua fase de 
arranque, o trabalho em matéria de formalização dos procedimentos internos está em curso com caráter prioritário, 
estando a sua conclusão prevista para finais de 2017. Estão a ser identificadas áreas e atividades críticas e implementadas 
medidas a fim de garantir a conformidade. Embora não tendo adotado formalmente as normas de controlo interno, a 
Agência cumpre já algumas delas.

15. As estimativas orçamentais para os exercícios de 2014 e 2015 foram estabelecidas pela task force da Comissão 
Europeia em condições de incerteza e ainda antes da criação da Agência. Além disso, de acordo com o Regulamento MUR, 
o CUR cobra antecipadamente as contribuições de cada ano. Está previsto também que os eventuais resultados orçamentais 
positivos não resultem em acumulação de reservas, mas dêem lugar a uma diminuição, na mesma proporção, do montante 
a cobrar às instituições financeiras no ano seguinte.

16. A Agência aceita a observação e salienta que as transições estão principalmente relacionadas com os investimentos 
iniciais necessários para a entrada em funcionamento do CUR.

17. A Agência aceita a observação, salientando, porém, que a maior parte (82 %) do montante total de 0,6 milhões de 
euros transitados para o Título III diz respeito a eventos/serviços já realizados/prestados em 2015 que, por conseguinte, 
estavam inscritos como despesas nas contas. No final do ano, esses serviços simplesmente não tinham sido faturados pelos 
fornecedores.

18. O CUR, visto encontrar-se na sua fase de arranque, recorreu aos serviços especializados da Comissão (OIB — Serviço 
de Infraestruturas e Logística em Bruxelas) para lançar o procedimento por negociação para as suas novas instalações.

A este respeito:

— o procedimento foi publicado pelo OIB sob um formato específico, tendo os critérios sido anunciados de acordo com a 
prática comum do OIB e nos termos das metodologias adotadas por este serviço;

— de acordo com os princípios da boa gestão financeira, os 500 metros de perímetro padrão do OIB foram aumentados 
para 700 metros para garantir uma verdadeira concorrência.

No que diz respeito à localização, os requisitos basearam-se nas necessidades do CUR tendo em conta a natureza das suas 
competências e a necessidade de proximidade imediata com a Comissão (DG FISMA, DG COMP) e o Conselho na 
eventualidade de resoluções bancárias às quais se aplica a regra 24 horas que, por esse motivo, requerem uma localização 
com acesso a pé às referidas instituições. À luz do que precede, a task force da Comissão Europeia tomou a decisão 
estratégica e política de manter como localização o bairro europeu. 
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