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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. Manifesta grande preocupação pelo facto de, embora tenha concluído que as operações 
subjacentes às contas anuais da Academia são legais e regulares, o Tribunal de Contas 
também ter destacado excepções, nomeadamente que alguns procedimentos para 
adjudicação de contratos foram irregulares: em quatro casos, a Academia adquiriu bens e 
serviços sem celebrar contrato nem abrir concurso, para um montante total de 344 111 
euros, e, noutro caso, o responsável pelo procedimento não possuía as competências 
necessárias nesta matéria e, por esse motivo, não foi elaborado um caderno de encargos, 
solicitada ou recebida uma proposta financeira nem efectuada qualquer avaliação 
financeira (para um montante total de EUR 11 000); reconhece que, nas suas respostas, a 
Academia declara ter sido emitida uma ordem de cobrança contra o anterior Director;

2. Lamenta que, uma vez que o Regulamento Financeiro revisto da Academia nunca foi 
apresentado à Comissão e, portanto, nunca entrou em vigor, os contratos assinados com 
alguns consultores e especialistas fossem ilegais;

3. Observa que nunca foram efectuadas investigações em certos casos, como naqueles em 
que os procedimentos de adjudicação não foram devidamente cumpridos e os contratos 
assinados eram ilegais;

4. Solicita que as melhorias na programação orçamental, que deverão estar totalmente 
implementadas e concluídas no final de 2011, sejam prosseguidas para que os novos 
procedimentos possam entrar em vigor o mais rapidamente possível;

5. Assinala que o atraso de facturas não processadas no final de 2009 foi já completamente 
analisado e resolvido, já não existe qualquer atraso e não houve qualquer prejuízo 
financeiro.

6. Lamenta que um contrato de recrutamento que foi concluído de forma irregular ainda 
esteja em vigor; solicita à Academia que ponha termo à irregularidade sem mais delongas;

7. Deplora os casos em que foram utilizadas dotações para financiar despesas privadas; 
observa que foi concluída uma auditoria externa e solicita a conclusão do processo de 
recuperação destes montantes o mais rapidamente possível;

8. Assinala que, embora a Academia tenha agora uma nova administração, foram cometidos 
erros no passado que ainda estão por esclarecer; regista as melhorias que a nova 
administração da Academia está a realizar, bem como as observações da Comissão 
segundo as quais, em 2010, a Academia melhorou consideravelmente o desempenho na 
execução do seu orçamento;

9. Toma nota da resposta da Academia, segundo a qual, se, após um inquérito interno, puder 
ser apurada uma responsabilidade pessoal, tomará certamente as medidas necessárias em 
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conformidade com a regulamentação aplicável;

10. Considera que, atendendo ao número considerável de incoerências e erros que ocorreram 
em 2009, não deve ser concedida quitação para 2009;

11. Faz notar que a quitação pela execução do orçamento da Academia deverá basear-se em 
maior medida no seu desempenho ao longo do ano.


