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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 21 milhões de euros, reflectem fielmente a situação 
financeira da Fundação 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 Fundação; assinala a alteração efectuada no 
sistema de contabilidade e os problemas identificados pelo Tribunal de Contas Europeu;

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

3. Lamenta que o Director da Fundação e o órgão de supervisão não tenham resolvido a 
tempo os problemas ligados à mudança de contabilista; solicita à direcção da Fundação 
que tome medidas nesse sentido;

4. Toma nota da constatação do TCE segundo a qual dotações no valor de 4,9 milhões de 
euros (55%) das despesas operacionais foram transitadas sem uma justificação suficiente; 
solicita, por conseguinte, que o planeamento e as previsões orçamentais sejam adaptados 
no sentido de reflectirem as efectivas necessidades anuais;

5. Lamenta que o Tribunal de Contas tenha detectado mais uma vez insuficiências nos 
procedimentos de adjudicação de contratos; relembra as lacunas já assinaladas no ano 
anterior; solicita um maior empenho nas estruturas e nos procedimentos necessários para
que a adjudicação de contratos respeite as regras estabelecidas;

6. Solicita à Fundação que apresente de forma transparente o quadro de efectivos incluindo 
os agentes contratuais (87 trabalhadores) no relatório de actividades.


