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Introdução 
01 A Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (a seguir designada por 
"Agência" ou "Frontex") é regida pelo Regulamento (UE) 2019/1896 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de novembro de 2019, que revoga os Regulamentos 
(UE) nº 1052/2013 e (UE) 2016/16241. A Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira é 
constituída pelas autoridades nacionais dos Estados-Membros responsáveis pela 
gestão das fronteiras e pelos regressos e pela Agência. Está sediada em Varsóvia. O seu 
mandato consiste em assegurar uma gestão europeia integrada das fronteiras externas 
como uma responsabilidade partilhada da Agência e das autoridades nacionais nas 
fronteiras externas, com vista a gerir de forma eficiente a passagem das fronteiras 
externas. Esta gestão inclui responder aos desafios migratórios e às potenciais 
ameaças futuras nessas fronteiras, contribuindo assim para combater a criminalidade 
grave com dimensão transfronteiriça, para garantir um elevado nível de segurança na 
União, no pleno respeito dos direitos fundamentais, e de forma a salvaguardar ao 
mesmo tempo a livre circulação de pessoas no seu interior. A Agência inclui um corpo 
permanente dotado de uma capacidade de, no máximo, 10 000 agentes operacionais. 

02 O gráfico 1 apresenta dados fundamentais sobre a Agência2. 

Gráfico 1: Dados fundamentais sobre a Agência 

 
* Os dados relativos ao orçamento baseiam-se no total das dotações de pagamento disponíveis 

durante o exercício. 

** O pessoal inclui funcionários, agentes temporários e contratuais da UE, bem como peritos 
nacionais destacados, mas exclui trabalhadores temporários e consultores. 

Fonte: Contas anuais consolidadas da União Europeia de 2018 e Contas anuais consolidadas provisórias 
da União Europeia de 2019; dados relativos ao pessoal fornecidos pela Agência. 

                                                      
1 JO L 295 de 14.11.2019, p. 1. 

2 Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Agência no 
seu sítio Internet: www.frontex.europa.eu. 
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Informações em apoio das declarações de fiabilidade 

03 O método de auditoria adotado pelo Tribunal inclui procedimentos de auditoria 
analíticos, testes diretos das operações e uma avaliação dos controlos-chave dos 
sistemas de supervisão e de controlo da Agência, completados por provas resultantes 
dos trabalhos de outros auditores e por uma análise das informações fornecidas pela 
gestão da Agência. 

Declaração de fiabilidade do Tribunal enviada ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho – Relatório do auditor independente 

Opinião 
04 A auditoria do Tribunal incidiu sobre: 

a) as contas da Agência, que são constituídas pelas demonstrações financeiras3 
e pelos relatórios de execução orçamental4 relativos ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2019, 

b) a legalidade e regularidade das operações subjacentes a essas contas, 

como exige o artigo 287º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). 

Fiabilidade das contas 

Opinião sobre a fiabilidade das contas 

05 Na opinião do Tribunal, as contas da Agência relativas ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2019 refletem fielmente, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, a sua situação financeira nessa data, bem como os 
resultados das suas operações, fluxos de caixa e variação da situação líquida do 
exercício então encerrado, em conformidade com as disposições do seu 

                                                      
3 As demonstrações financeiras incluem o balanço e a demonstração de resultados 

financeiros, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração da variação da situação 
líquida, bem como uma síntese das políticas contabilísticas significativas e outras notas 
explicativas. 

4 Os relatórios de execução orçamental incluem os relatórios que agregam todas as 
operações orçamentais e as notas explicativas. 
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Regulamento Financeiro e as regras contabilísticas adotadas pelo contabilista da 
Comissão. Estas baseiam-se nas normas de contabilidade internacionalmente 
aceites para o setor público. 

Legalidade e regularidade das operações subjacentes às 
contas 

Receitas 
Opinião sobre a legalidade e regularidade das receitas subjacentes às contas 

06 Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

Pagamentos 
Opinião sobre a legalidade e regularidade dos pagamentos subjacentes às contas 

07 Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

Ênfase relativa à legalidade e regularidade dos pagamentos subjacentes às 
contas 

08 Em 2019, a Agência geriu convenções de subvenção celebradas com países 
cooperantes relativas a atividades operacionais num montante de 183 milhões de 
euros (171 milhões de euros em 2018), o que representa 55% do seu orçamento. 
O Tribunal comunicou anteriormente que os comprovativos dos custos reais 
declarados pelos países cooperantes não são, muitas vezes, suficientemente 
fiáveis ou completos, tornando esses reembolsos propensos a erros. Neste 
contexto, o regime de financiamento simplificado, aplicado desde o início de 2018, 
que cobre as despesas relativas ao destacamento de recursos humanos, parece 
estar a contribuir para a redução do volume de trabalho administrativo, uma 
maior simplificação e um melhor acompanhamento das subvenções, diminuindo 
assim também o risco de erros. No entanto, o Tribunal chama a atenção para o 
facto de os reembolsos das despesas relativas ao equipamento (cerca de 35% das 
despesas totais relativas a atividades operacionais, ou 64 milhões de euros) ainda 
se basearem nos custos reais e estarem, por conseguinte, mais propensos a erros. 
A intenção de passar a utilizar um sistema baseado em custos unitários para o 
reembolso deste tipo de despesas não teve sucesso até ao momento na sua forma 
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atual. Neste contexto, o Tribunal reconhece que a Agência tomou medidas para 
melhorar as verificações ex ante e observa que a Agência reintroduziu em 2019 
verificações ex post para os reembolsos, em conformidade com as recomendações 
feitas em anos anteriores. 

Elementos em que se baseiam as opiniões 

09 O Tribunal efetuou a sua auditoria em conformidade com as normas 
internacionais de auditoria e os códigos deontológicos da IFAC e as Normas 
Internacionais das Instituições Superiores de Controlo da INTOSAI. As 
responsabilidades do Tribunal no âmbito dessas normas estão descritas com 
maior pormenor na secção "Responsabilidades do auditor" do presente relatório. 
Em conformidade com o código deontológico publicado pelo IESBA (International 
Ethics Standards Board for Accountants - Conselho internacional para as normas 
éticas de revisores/auditores) e com os requisitos éticos pertinentes para a 
auditoria, o Tribunal é independente e cumpriu as suas demais responsabilidades 
deontológicas de acordo com os referidos requisitos e o código do IESBA. O 
Tribunal considera que as provas de auditoria obtidas são suficientes e adequadas 
para fundamentar a sua opinião. 

Competências da gestão e dos responsáveis pela governação 

10 Nos termos dos artigos 310º a 325º do TFUE e do Regulamento Financeiro da 
Agência, a sua gestão é responsável pela elaboração e apresentação das contas, 
baseadas nas normas de contabilidade internacionalmente aceites para o setor 
público, e pela legalidade e regularidade das operações subjacentes. Compete-lhe 
conceber, executar e manter controlos internos relevantes para a elaboração e 
apresentação de demonstrações financeiras isentas de distorções materiais, 
devidas a fraudes ou erros. A gestão é igualmente responsável por garantir que as 
atividades, as operações financeiras e as informações refletidas nas 
demonstrações financeiras estão em conformidade com os requisitos oficiais que 
regulam essas demonstrações. Cabe em última instância à gestão da Agência a 
responsabilidade pela legalidade e regularidade das operações subjacentes às suas 
contas. 

11 Na elaboração das contas, a gestão é responsável por avaliar a capacidade da 
Agência de prosseguir as suas atividades, devendo divulgar, se for caso disso, 
eventuais questões que afetem a sua continuidade e utilizando o princípio 
contabilístico da continuidade, a menos que a gestão pretenda liquidar a entidade 
ou cessar as suas atividades, ou não tenha outra alternativa realista senão fazê-lo. 
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12 Cabe aos responsáveis pela governação a supervisão do processo de relato 
financeiro da Agência. 

Responsabilidades do auditor relativamente à auditoria das 
contas e das operações subjacentes 

13 O Tribunal tem por objetivo obter uma garantia razoável de que as contas da 
Agência estão isentas de distorções materiais e de que as operações subjacentes 
são legais e regulares, além de, com base na sua auditoria, enviar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou outras autoridades de quitação respetivas declarações 
sobre a fiabilidade das contas da Agência, bem como a legalidade e regularidade 
das operações subjacentes. Uma garantia razoável é um elevado grau de garantia, 
mas não assegura que a auditoria irá sempre detetar eventuais distorções 
materiais ou incumprimentos. Estes podem resultar de fraudes ou de erros e são 
considerados materiais se, individualmente ou agregados, for razoável esperar 
que influenciem as decisões económicas dos utilizadores tomadas com base 
nestas contas. 

14 Relativamente às receitas, o Tribunal verifica os subsídios concedidos pela 
Comissão ou pelos países cooperantes e avalia os procedimentos da Agência para 
cobrança de taxas e outras receitas, caso existam. 

15 No que se refere às despesas, o Tribunal examina as operações de 
pagamento quando as despesas foram efetuadas, registadas e aceites. Este exame 
abrange todas as categorias de pagamentos (incluindo os referentes à aquisição 
de ativos) salvo os adiantamentos no momento em que são efetuados. Os 
adiantamentos são examinados quando o destinatário dos fundos apresenta um 
justificativo da sua devida utilização e a Agência aceita esse justificativo, 
procedendo ao apuramento do adiantamento, quer no mesmo exercício quer 
posteriormente. 

16 Em conformidade com as Normas Internacionais de Auditoria e as Normas 
Internacionais das Instituições Superiores de Controlo da INTOSAI, os auditores do 
Tribunal exercem juízo profissional e mantêm ceticismo profissional durante a 
auditoria. O Tribunal também: 

o identifica e avalia os riscos de distorções materiais das contas e de 
incumprimento material das operações subjacentes dos requisitos do quadro 
jurídico da União Europeia, devidos a fraude ou erro, concebe e realiza 
procedimentos de auditoria em resposta a esses riscos, e obtém provas de 
auditoria suficientes e adequadas para fundamentar as suas opiniões. O risco 
de não detetar distorções materiais ou incumprimentos de origem 
fraudulenta é maior do que o risco resultante de erro, uma vez que a fraude 
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pode envolver colusão, falsificação, omissões intencionais, deturpações ou 
omissões dos controlos internos; 

o obtém conhecimento dos controlos internos pertinentes para a auditoria, 
tendo em vista conceber procedimentos de auditoria adequados às 
circunstâncias, mas não para formular uma opinião sobre a eficácia dos 
controlos internos; 

o avalia a adequação das políticas contabilísticas utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contabilísticas e das informações relacionadas divulgadas 
pela gestão; 

o conclui se a utilização, pela gestão, do princípio contabilístico da 
continuidade foi adequada e, com base nas provas de auditoria obtidas, se 
existe uma incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições 
que possam lançar dúvidas significativas sobre a capacidade da Agência para 
prosseguir as suas atividades. Se o Tribunal concluir que existe uma incerteza 
material, deve chamar a atenção no relatório de auditoria para as respetivas 
informações divulgadas nas contas ou, se essas informações não forem 
adequadas, deve modificar a sua opinião. As conclusões do Tribunal 
baseiam-se nas provas de auditoria obtidas até à data do relatório do auditor. 
No entanto, acontecimentos ou condições que se possam verificar no futuro 
podem fazer com que uma entidade não prossiga as suas atividades; 

o avalia a apresentação, estrutura e conteúdo global das contas, incluindo as 
informações divulgadas, e se as contas representam as operações 
subjacentes e os acontecimentos de uma forma adequada; 

o obtém provas de auditoria suficientes e adequadas sobre as informações 
financeiras da Agência para expressar uma opinião sobre as contas e as 
operações que lhes estão subjacentes. O Tribunal é responsável pela 
condução, supervisão e execução da auditoria, sendo o responsável exclusivo 
pela sua opinião de auditoria; 

o tem em consideração o trabalho de auditoria realizado pelo auditor externo 
independente sobre as contas da Agência, como estipulado no artigo 70º, 
nº 6, do Regulamento Financeiro da UE, quando aplicável. 

O Tribunal estabelece comunicação com a gestão sobre, entre outros aspetos, o 
âmbito e o calendário previstos da auditoria, bem como sobre constatações de 
auditoria importantes, incluindo quaisquer deficiências significativas nos controlos 
internos que possa detetar durante a sua auditoria. Das questões que foram 
comunicadas à Agência, o Tribunal determina as que se revestem de maior 
importância na auditoria das contas do período corrente e que são, por isso, as 
principais questões de auditoria. Descreve-as no seu relatório de auditoria, salvo 
se a legislação ou regulamentação se opuser a uma divulgação ao público sobre a 
matéria ou se, em circunstâncias extremamente raras, o Tribunal determinar que 
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uma questão não deve ser comunicada no relatório porque seria razoável esperar 
que as consequências negativas de o fazer seriam muito maiores do que os 
benefícios dessa comunicação em termos de interesse público. 

17 As observações que se seguem não colocam em questão a opinião do Tribunal. 

Observações sobre a legalidade e a regularidade das operações 

18 Tal como em anos anteriores, o Tribunal constatou que os países cooperantes 
nem sempre apresentaram declarações de custos apoiadas por faturas, ou por outros 
elementos de prova, justificando devidamente os custos efetivos das operações. A 
título de exemplo, a Agência reembolsou à agência de fronteiras letã 115 000 euros 
para cobrir as despesas de combustível e lubrificantes utilizados numa operação 
conjunta. A Agência aceitou faturas pró-forma como prova das despesas declaradas. 
No entanto, trata-se de notas de venda preliminares, e não elementos de prova dos 
custos reais suportados. Neste caso, o Tribunal concluiu que as verificações ex ante da 
Agência eram ineficazes e que este reembolso não era conforme com as disposições 
da convenção de subvenção. 

19  Noutro caso, a agência fronteiriça polaca não apresentou o seu pedido de 
reembolso de 413 000 euros para o destacamento de recursos humanos em operações 
conjuntas no período de 75 dias estipulado na convenção de subvenção. O facto de o 
pedido de reembolso conter também erros atrasou ainda mais o processamento do 
pagamento. 

20 Ao mesmo tempo, o Tribunal salienta que o dever de apresentar provas precisas 
e atempadas, juntamente com as declarações de custos, recai nos países cooperantes. 

Observações sobre os controlos internos 

21 Em 2019, a Agência continuou a recrutar novos efetivos, em conformidade com o 
seu mandato alargado, tendo contratado 218 pessoas. A Agência atingiu uma taxa de 
ocupação de 82% do quadro de pessoal no final do exercício (sem contar os lugares 
reservados para o corpo permanente). A auditoria realizada pelo Tribunal aos 
recrutamentos efetuados ao longo do ano revelou que os procedimentos funcionaram 
em grande medida como previsto, mas que a Agência deve melhorar as orientações 
dadas aos membros do comité de seleção e verificar de forma mais rigorosa os direitos 
financeiros dos candidatos para os pagamentos das remunerações. 
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Observações sobre a boa gestão financeira 

22 O Tribunal auditou um pagamento de 2 milhões de euros destinado a cobrir as 
obras de reconstrução realizadas nas instalações da Agência. Constatou que esta tinha 
alterado as disposições contratuais numa fase muito tardia do projeto. A Agência 
introduziu a possibilidade de efetuar um pré-financiamento (um fundo de tesouraria) 
para obras ainda por concluir. Nos termos das disposições contratuais iniciais, os 
pagamentos só deviam ser efetuados quando da aceitação das obras. Esta decisão foi 
tomada para evitar que tivesse de ser anulada a autorização das dotações 
correspondentes e as próprias dotações. No entanto, ao proceder a esta alteração, a 
Agência perdeu um elemento essencial de controlo. Além disso, o consumo de fundos 
não reflete a realidade económica da operação, nem o progresso real das obras e afeta 
a capacidade das autoridades orçamentais para acompanhar de forma adequada a 
execução do orçamento e das atividades da Agência. 

Seguimento das observações dos anos anteriores 

23 O anexo apresenta uma síntese das medidas tomadas em resposta às 
observações do Tribunal relativas aos anos anteriores. 

O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Alex Brenninkmeijer, 
Membro do Tribunal de Contas, no Luxemburgo em 22 de setembro de 2020. 

 Pelo Tribunal de Contas 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Presidente 
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Anexo - Seguimento das observações dos anos anteriores 

Ano Observações do Tribunal 

Medidas tomadas em 
resposta às observações do 

Tribunal 
(Concluída / Em curso / 

Pendente / N/A) 

2014 A documentação facultada pelos países cooperantes para comprovar as despesas 
declaradas nem sempre é suficiente e não foram solicitados certificados de auditoria. Concluída 

2015 Existe um risco, que não é tido em consideração, de duplo financiamento pelo Fundo 
para a Segurança Interna, gerido pela Comissão, e pela Frontex. Em curso 

2015 

Os Estados que participem em operações transfronteiriças declaram os custos 
incorridos com base nas folhas de pedido de pagamento. No seu Relatório Especial 
nº 12/2016, o Tribunal recomendou que as agências deveriam usar opções de custos 
simplificadas sempre que fossem adequadas para evitar essas ineficiências. 

Concluída para o 
destacamento de recursos 

humanos 

Em curso para o 
equipamento técnico 

2016 

O nível de dotações transitadas foi elevado. É necessário obter estimativas de custos 
mais precisas e informações sobre custos mais atempadas por parte dos países 
cooperantes. A Agência também pode considerar a introdução de dotações 
orçamentais diferenciadas. 

Em curso 
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Ano Observações do Tribunal 

Medidas tomadas em 
resposta às observações do 

Tribunal 
(Concluída / Em curso / 

Pendente / N/A) 

2016 Apenas 71% dos lugares autorizados no quadro do pessoal da Agência estavam 
ocupados. N/A 

2017 
Em 2017, a Agência reembolsou todas as despesas declaradas pela guarda costeira da 
Islândia, apesar de nunca terem sido apresentadas as faturas comprovativas de um tipo 
de despesas declaradas. 

N/A 

2017 A Agência cofinanciou igualmente as despesas declaradas pela Guardia Civil espanhola, 
apesar de nem todas as despesas estarem justificadas por comprovativos. N/A 

2017 
Embora a Agência se tenha mudado para as instalações atuais já em 2014, o Conselho 
de Administração ainda não aprovou um plano exaustivo de continuidade das 
atividades. 

Em curso 

2017 

A Agência anulou novamente um nível elevado de dotações autorizadas transitadas do 
exercício anterior para o reembolso de despesas aos países cooperantes nas operações 
conjuntas, o que demonstra, mais uma vez, que os países cooperantes sobrestimaram 
consideravelmente as despesas a reembolsar pela Agência. 

Concluída 
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Ano Observações do Tribunal 

Medidas tomadas em 
resposta às observações do 

Tribunal 
(Concluída / Em curso / 

Pendente / N/A) 

2017 

Em 2017, as dotações disponíveis para as operações de regresso ascenderam a 
66,5 milhões de euros. Contudo, as operações não acompanharam as dotações 
disponíveis, pelo que a Agência devolveu 13,5 milhões de euros à Comissão. Além 
disso, devolveu 4 milhões de euros do Título I do orçamento, visto que não foi possível 
recrutar em 2017 o número previsto de novos funcionários. 

Concluída 

2017 A orçamentação e utilização de reservas não estatutárias não está em conformidade 
com o princípio da especificação orçamental e prejudica a transparência orçamental. N/A 

2017 A Agência publica anúncios de vaga de lugar no seu próprio sítio Internet e em outros 
canais, mas não no sítio Internet do Serviço Europeu de Seleção do Pessoal (EPSO). Concluída 

2017 
Contratação pública eletrónica: no final de 2017, a Agência tinha introduzido a 
faturação eletrónica e os concursos eletrónicos em determinados procedimentos, mas 
não a apresentação eletrónica de propostas. 

Concluída 

2018 A Agência efetuou reembolsos aos países cooperantes sem os necessários documentos 
comprovativos. Em curso 
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Ano Observações do Tribunal 

Medidas tomadas em 
resposta às observações do 

Tribunal 
(Concluída / Em curso / 

Pendente / N/A) 

2018 A Agência financiou o destacamento de um avião e de um navio sem a apresentação 
das provas necessárias para uma categoria de despesas declaradas. N/A 

2018 
As verificações ex ante foram ineficazes. A Agência deve trabalhar no sentido de 
desenvolver um regime de financiamento simplificado e transparente que abranja 
também os custos relacionados com o equipamento.  

Em curso 

2018 

A Frontex assinou um contrato-quadro no valor da estimativa inicial, embora fosse 
quase 30% mais elevado do que a proposta financeira do adjudicatário. A Agência deve 
ser mais realista no que diz respeito às estimativas dos valores contratuais e deve 
aplicar uma gestão financeira rigorosa aos contratos informáticos. 

Concluída 

2018 A Agência deve adotar e executar uma política relativa aos lugares sensíveis. Em curso 

2018 
As transições orçamentais para 2019 e as transições anuladas em 2018 foram elevadas. 
A Agência deve envidar esforços para formular estimativas dos custos e previsões 
orçamentais mais precisas. 

Em curso 

2018 A Agência apenas conseguiu preencher 83% do seu quadro de pessoal. Em curso 



 

 

Resposta da Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira 

Ênfase relativa à legalidade e regularidade dos pagamentos subjacentes às contas 

08. A Agência acolhe favoravelmente o facto do Tribunal reconhecer que a Agência 
tomou medidas para melhorar as verificações ex ante e do Tribunal observar que a 
Agência reintroduziu em 2019 verificações ex post para os reembolsos, em 
conformidade com as recomendações feitas em anos anteriores. 

A Agência tomou medidas importantes para integrar e operacionalizar um plano de 
financiamento simplificado (custos unitários), incluindo o financiamento da utilização de 
equipamento pesado. Infelizmente, o projeto relacionado, tendo um número bastante 
limitado de Estados-Membros dispostos a participar, revelou deficiências significativas 
que foram recebidas como sendo desequilibradas e desfavoráveis do ponto de vista dos 
Estados-Membros. 

O estabelecimento do Corpo Permanente e do conjunto de equipamentos da Agência 
será utilizado para tomar novas medidas de redefinição e simplificação das modalidades 
de reembolso aos Estados-Membros e aos países associados a Schengen. 

Observações sobre a legalidade e a regularidade das operações 

18. A Guarda de Fronteiras do Estado da Letónia informou que o documento fornecido 
para apoiar a respetiva alegação respeita o quadro regulamentar da Letónia. As 
autoridades letãs foram inquiridas sobre a instância indicada pelo Tribunal e informaram 
que a alegação foi apresentada como cumprindo as condições acima referidas.  À luz do 
acima exposto, a Frontex considerou que o processo dá garantias suficientes da 
realidade dos custos reembolsados, confiando no nível de confiança do ambiente de 
controlo letão. Durante o controlo ex post, a Agência verificou os encargos questionados 
com extratos bancários. Não obstante, após a observação do Tribunal, o beneficiário foi 
notificado que as faturas pró-forma deixarão de ser aceites como documentos 
comprovativos. 

19. A Autoridade polaca apresentou o pedido de pagamento final um dia após o prazo 
oficial. A Agência gostaria de lembrar que, em 2018, foi introduzido um regime 
simplificado de subvenção para o destacamento de funcionários. Os pagamentos finais 
para as subvenções de 2018 foram os primeiros no âmbito do novo plano de 
financiamento e, por conseguinte, o procedimento de pagamento final foi muito 



 

 

alargado para assegurar a boa gestão financeira.  De acordo com o artigo 20.º da 
convenção de subvenção, a Frontex iniciou a verificação da documentação apresentada. 
Em seguida, foi selecionada uma segunda amostra, de acordo com a política de 
verificação ex ante em vigor, a amostra foi verificada e o relatório final de monitorização 
foi concluído a 17 de junho de 2019. A 18 de junho de 2019, a Polónia apresentou um 
pedido corrigido de pagamento final com base no relatório final de monitorização. 

Observações sobre os controlos internos 

21. A avaliação dos níveis de cumprimento de qualquer critério (além do tipo sim/não) 
por membros individuais dos Comités de Seleção é um ato de juízo de valor individual, 
realizado em parte pela comparação do saber-fazer e experiência específicos de cada 
membro, face à escala comum estabelecida pelo comité. A complementaridade dos atos 
individuais de juízo de valor cria, em conjunto, equilíbrio nas conclusões do painel e não 
é indicador de falta de colegialidade e alinhamento nas conclusões alcançadas. A 
Frontex organiza formação para os membros do Comité de Seleção, a fim de assegurar 
que dispõem dos conhecimentos adequados para desempenhar o seu papel, 
respeitando simultaneamente a margem de apreciação e a independência detida por 
cada comité de seleção. A pontuação “consolidada” acordada e aprovada por todos os 
membros do Comité de Seleção é o único resultado oficial das deliberações coletivas 
dos Comités de Seleção. 

Os direitos individuais e a subsídio do funcionário estabelecidos pelo Serviço de 
Pagamentos foram comunicados à Frontex a 6 de fevereiro de 2020, após a publicação 
e execução da folha de pagamento. Os salários dos recém-chegados são verificados 
tendo em conta as decisões relativas a direitos individuais e a subsídio e, caso haja 
descoberta de discrepâncias, o Serviço de Pagamentos deverá ser informado até o 12º 
dia do mês. Tais informações foram enviadas para o Serviço de Pagamentos no prazo 
determinado e a correção, com efeito retroativo, foi feita com a folha de pagamento de 
março. 

Observações sobre a boa gestão financeira 

22. Não foi possível a conclusão das obras de reconstrução como previsto devido a sérias 
dificuldades no mercado polaco de construção, tendo tal permanecido fora do controlo 
tanto da Frontex como do proprietário. Tais desenvolvimentos desfavoráveis afetaram 
o projeto mais cedo, mas apenas no final do ano foi possível assumir com um nível de 
confiança suficiente quais os trabalhos que serão concluídos em 2019 e quais terão de 
ser finalizados em 2020. 
O pré-financiamento foi uma solução que permitiu continuar e concluir a reconstrução 
do edifício. A Agência não abdicou do controlo-chave, pelo contrário, manteve-se em 
total controlo: o pré-financiamento foi pago ao proprietário e não ao empreiteiro; o 



 

 

proprietário não faria qualquer pagamento ao empreiteiro até que uma parte dos 
trabalhos concluídos tivesse sido aceite pela Frontex e pelo proprietário. O proprietário 
devolverá à Frontex quaisquer recursos financeiros não utilizados, sendo tal garantido 
por salvaguardas contratuais. 
Do ponto de vista do princípio da proporcionalidade, o pré-financiamento corresponde 
a cerca de 3,5 encargos mensais de arrendamento pagos pela Frontex ao abrigo do 
contrato de imóvel, pelo que qualquer potencial uso indevido dos fundos pelo 
proprietário poderá ser compensado mediante verificação das faturas atuais de 
arrendamento. Tendo em conta o acima exposto, a Agência manteve uma 
monitorização adequada do seu orçamento e das suas atividades, também junto das 
autoridades orçamentais. 
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