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SUGESTÕES

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

1. Congratula-se com o facto de o Tribunal de Contas concluir que as contas da Empresa 
Comum SESAR relativas ao exercício de 2009 são fiáveis e que as operações subjacentes 
são, em todos os aspectos materialmente relevantes, legais e regulares;

2. Nota que a Empresa Comum recebeu 55 milhões de euros em dotações para autorizações 
e 27 689 788 euros em dotações para pagamentos a título do orçamento da União 
Europeia para o exercício de 2009;

3. Reconhece que a Empresa Comum ainda está no período de arranque pois o novo 
Regulamento do Conselho1 que altera o acto de base da Empresa Comum SESAR só foi 
adoptado em 16 de Dezembro de 2008; considera igualmente que a Empresa Comum, por 
ser uma parceria público-privada, enfrenta desafios diferentes das três outras Agências no 
domínio dos transportes;

4. Observa que depósitos em contas bancárias no valor de 86 800 000 euros no final do 
exercício constituem uma violação do princípio orçamental da anualidade;

5. Acolhe com agrado o facto de o Tribunal constatar que foram tomadas medidas 
importantes em 2009 para estabelecer sistemas de controlo, mas manifesta a sua 
preocupação por um instrumento integrado para a gestão das informações financeiras, 
orçamentais e operacionais não existir no final do ano; toma nota da resposta da Agência 
que os sistemas financeiros foram implementados em Maio de 2010;

6. Lamenta os vários casos, conforme identificados pelo Tribunal, em que os controlos 
internos não funcionaram correctamente;

7. Está preocupado com o facto de um sistema integrado de gestão que permita afectar os 
custos a pacotes de trabalhos específicos e identificar as fontes de financiamento dos 
custos operacionais ser inexistente em Dezembro de 2009;  

8. Propõe, no entanto, que o Parlamento dê quitação ao director executivo da Empresa 
Comum SESAR quanto à execução do orçamento Empresa Comum para o exercício de 
2009.

                                               
1 Regulamento (CE) n.º 1361/2008 do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, que altera o Regulamento (CE) n.º 
219/2007 relativo à constituição de uma empresa comum para a realização do sistema europeu de gestão do 
tráfego aéreo de nova geração (SESAR) (JO L 352 de 31.12.2008, p. 12).


