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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Controlo Orçamental, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Remete para a confirmação pelo Tribunal de Contas de que as contas anuais, que 
correspondem a um orçamento de 14,9 milhões de euros, reflectem fielmente a situação 
financeira da Agência em 31 de Dezembro de 2008, e de que as operações e os fluxos de 
tesouraria relativos ao exercício encerrado nessa data estão em conformidade com as 
disposições do regulamento financeiro da Agência; 

2. Exprime a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas ter declarado legais e 
regulares as operações subjacentes às contas anuais da Agência relativas ao exercício de 
2008;

3. Regista e lamenta a constatação do Tribunal de Contas relativa à transição de dotações no 
montante de 3,4 milhões de euros e a consequente redução artificial dos resultados da 
execução orçamental e, por conseguinte, do montante reembolsado ao orçamento 
comunitário; solicita, assim, que, no interesse da boa gestão financeira, as previsões 
orçamentais sejam adaptadas às necessidades reais; espera que sejam envidados mais 
esforços para garantir, no futuro, o respeito do princípio da anualidade e da boa gestão 
financeira;

4. Espera que a Agência resolva os problemas existentes no tocante aos procedimentos de 
adjudicação de contratos no sentido de contribuir para o respeito do direito financeiro 
europeu; 

5. Constata que, segundo o relatório de actividades de 2008, a Agência dispunha no final do 
ano de 64 trabalhadores. 


