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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Reitera a importância do papel da Agência da União Europeia para a Formação Policial 
(«CEPOL» ou «Agência») na prestação de informações aos peritos nacionais no 
domínio da aplicação da lei sobre os últimos desenvolvimentos neste campo e na 
facilitação da partilha de boas práticas;

2. Exprime a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas («o Tribunal») ter 
declarado que as operações subjacentes às contas anuais da CEPOL relativas ao 
exercício de 2018 são legais e regulares em todos os aspetos materialmente relevantes e 
que a sua situação financeira em 31 de dezembro de 2018 está fielmente representada; 
recorda que o orçamento da Agência aumentou de 9 para 10 milhões de EUR (+11 %), 
enquanto o seu pessoal foi reduzido de 53 para 51 postos (-4 %), em comparação com 
2017;

3. Observa que a CEPOL lançou um concurso público para a celebração de um contrato-
quadro de serviços de viagem e turismo com um volume de mercado estimado em 
8,5 milhões de EUR por um período de 4 anos, em dezembro de 2017; observa que, 
apesar de o contrato ter sido adjudicado ao proponente mais barato, cuja proposta se 
elevou a 56 % da média dos outros dois concorrentes, os pagamentos efetuados em 
2018 (2,06 milhões de euros) quase atingiram o volume de mercado estimado de 
2,13 milhões de euros; partilha da opinião do Tribunal de que, nos casos em que as 
propostas dos concorrentes se afigurem anormalmente baixas, a Agência deve analisar 
as razões subjacentes para garantir que procede a uma estimativa correta do volume do 
mercado e que o contrato é adjudicado ao proponente que ofereça a melhor relação 
qualidade/preço;  

4. Observa com preocupação que a CEPOL continua a registar uma elevada rotatividade 
do pessoal e um número limitado de candidaturas de outros Estados-Membros; reitera 
os seus receios de que tal possa afetar as operações da Agência; observa, neste contexto, 
que o Estatuto dos Funcionários permite a flexibilidade necessária para ter em contas as 
condições do mercado de trabalho prevalecentes na União aquando do recrutamento de 
funcionários para responder às necessidades específicas das instituições; insta a CEPOL 
a tomar medidas para melhorar a situação;

5. Manifesta a sua satisfação pelo facto de a CEPOL ter cumprido duas das seis 
recomendações pendentes do Tribunal, nomeadamente as relativas à revalidação do 
sistema contabilístico e à análise exaustiva do impacto do Brexit; observa que ainda 
estão em curso medidas corretivas em relação a outras duas, a saber, a elevada 
rotatividade do pessoal e a publicação de anúncios de abertura de vagas no sítio Web do 
Serviço Europeu de Seleção do Pessoal; insta a Agência a, sem demora, tomar as 
medidas necessárias para concluir estas medidas corretivas em tempo útil e dar 
seguimento à recomendação pendente relativa à contratação pública eletrónica, 
nomeadamente a introdução da apresentação eletrónica de propostas.


