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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 19 100 000 EUR, reflectem fielmente a situação 
financeira da Fundação Centro em 31 de Dezembro de 2009, 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;

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 
2009;

3. Lamenta que as transferências orçamentais tenham aumentado em 2009, nomeadamente 
em razão de nove decisões relativas à rubrica orçamental "Salários"; toma nota, com 
satisfação, do facto de a Fundação ter confirmado que, em conformidade com as 
observações do Tribunal de Contas, efectuará uma interpretação mais rigorosa do 
regulamento financeiro no que respeita às transferências e que já tomou medidas para 
estabelecer uma supervisão e um controlo mais rigoroso das transferências orçamentais;

4. Convida a Fundação a seguir estreitamente as disposições do regulamento de base, 
nomeadamente no que respeita às transferências financeiras entre títulos; considera, 
porém, que se afigura difícil estabelecer um orçamento baseado em actividades num 
sistema que separa as despesas de pessoal e de funcionamento das despesas operacionais, 
sendo que se trata de uma agência cujas principais actividades consistem em emitir 
pareceres, fornecer conselhos e instaurar um clima de confiança.


