Número 21 / Maio de 2009

Definições
Artigos restritos - Bens ou serviços que
não podem ser comprados sem a
autorização prévia por escrito.
Veículo – “…Veículos automóveis com a
capacidade para transportar passageiros,
como, por exemplo, camiões, automóveis
de passageiros e autocarros,
motocicletas, "scooters", bicicletas
motorizadas e veículos utilitários" (Código
de Regulamentos Federais 22 228.13 (b)).

Assunto: Conformidade

Aprovisionamento de Veículos
P.

Quais são os passos necessários para obter um veículo
com financiamento do Governo dos EUA?

R.

Para muitos programas, a aquisição de um veículo é o item de valor
mais elevado no orçamento. Este número do NGOConnect eNews descreve
as principais considerações e regras do processo de aprovisionamento do
Governo dos EUA e do que se deve ter em atenção após o aprovisionamento.
Tal como abaixo explicado, a USAID tem regulamentações muito específicas
relativas ao aprovisionamento de veículos.
Nota: Há actualmente disponível uma tramitação acelerada para
beneficiários financiados do PEPFAR pela USAID.

Comprar veículos com os fundos do Governo dos EUA
Mesmo que tenha o financiamento, não avance com o aprovisionamento até
ter recebido a autorização por escrito do seu Oficial de Acordos (AO).

Referências
Capítulo 312 Sistema de Directivas
Automáticas, Secção E312.5.3b,
Elegibilidade dos Produtos:
Veículos a motor
http://www.usaid.gov/policy/ads/300/31
2.pdf
Código de Regulamentos Federais 22
Secção 228, Regras sobre a fonte,
origem e nacionalidade dos produtos e
serviços financiados pela Agência de
Desenvolvimento Internacional dos
EUA (USAID)
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/wai
sidx_02/22cfr228_02.html
NGOConnect eNews #16–
Aprovisionamento: Artigos Restritos
e Proibidos
http://www.ngoconnect.net/enewsletter
s/portuguese

Para os beneficiários da USAID, os veículos— juntamente com os
farmacêuticos, os produtos agrícolas, os pesticidas, o equipamento do
Governo dos EUA em excesso e os fertilizantes— pertencem à categoria de
“produtos restritos”. Os itens pertencentes a esta categoria precisam de uma
autorização específica para serem comprados. (Para mais informações,
consulte o número 16 da NGOConnect eNews, Artigos Restritos e Proibidos.)
A compra de um veículo é considerada aprovada quando (i) a origem/fonte é
dos E.U.A; (ii) foi identificada e incorporada na descrição do programa, lista
da adjudicação (inicial ou revisões) ou alterações à adjudicação; e (iii) as
despesas relacionadas com a compra são incorporadas no orçamento
aprovado da adjudicação.

As regras de fonte e origem dos aprovisionamentos de veículos
A USAID requer que se adquira um veículo fabricado nos E.U.A. excepto se
não estiver disponível, seja significantemente mais caro— pelo menos, mais
50% do que os veículos fabricados fora dos E.U.A.,—ou haja outra razão
fundamentada, sendo que nesses casos pode solicitar uma isenção de
compra de veículo fabricado fora dos E.U.A.
Para solicitar uma isenção, deve escrever uma carta para o seu AO e anexar
o orçamento e a documentação reunida cumprindo o procedimento de
aprovisionamento da sua organização. Não avance com a compra até ter a
autorização por escrito. (Num número futuro da NGOConnect eNews iremos
analisar as regras de fonte e origem e o pedido de isenções.)
- mais -
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Aprovisionamento acelerado de veículos
Procedimento para os beneficiários da USAID/SIDA

2

A USAID anunciou recentemente um aprovisionamento especial acelerado
de veículos para a compra ou leasing de veículos não fabricados nos E.U.A.,
que é aplicável aos programas financiados pelo PEPFAR (consultar o
Boletim n.º 2008-05 do Aprovisionamento Executivo).
Caso não haja veículos fabricados nos E.U.A. disponíveis a nível local que
satisfaçam as necessidades do seu programa ou haja a falta de prestação
de serviços adequada ou partes sobresselentes para veículos fabricados
nos E.U.A., apenas terá de apresentar a devida documentação ao AO. Não
precisa de aguardar a autorização do AO para um pedido de isenção assim
que tiver submetido toda a documentação necessária. Porém, certifique-se
que a guarda no ficheiro de aprovisionamento.
Este procedimento especial está em vigor até 2013 e é aplicável apenas aos
beneficiários da USAID que recebam fundos para HIV/SIDA. Contacte o seu
AO para receber o Formulário especial de Documentação de Veículos a
Motor para ajudá-lo a documentar o seu aprovisionamento. Os beneficiários
da USAID com fundos de outros programas devem na mesma seguir o
procedimento padrão.

Para mais informações
Para este ou outros números desta
eNewsletter, visite por favor
www.NGOConnect.NET. O website é
o portal dinâmico e interactivo
dedicado à conexão e fortalecimento
das Organizações Não
Governamentais (ONGs), redes e
organizações internacionais de apoio
às ONGs.
O financiamento desta publicação foi
prestado pela Agência de
Desenvolvimento Internacional dos
EUA (USAID), ao abrigo do Programa
de Parceiros Competentes (CAP). Os
seus conteúdos, geridos pelo
Programa de Parceiros Competentes
(CAP), não reflectem necessariamente
os pontos de vista da USAID ou do
Governo dos EUA.
© Maio de 2009, FHI 360. Esta
publicação pode ser fotocopiada ou
adaptada para utilização não
comercial apenas sem a autorização
prévia, desde que seja mencionado o
papel da FHI 360, CAP, MSI e USAID.

Aprovisionamento de Veículos Novos vs. Veículos Usados com
Fundos da USAID
A USAID, por norma, não aprova a compra de veículos usados. A principal
preocupação é o risco de problemas mecânicos e os preços inflacionados
dos veículos usados.
Porém, se se comprar um veículo usado com custos comparticipados ou
fundos de comparticipação, não há qualquer restrição para a compra de um
veículo usado. Se o veículo usado for comprado com custos
comparticipados, pode utilizar os fundos do Governo dos EUA originalmente
orçamentados para a compra do veículo para a prestação de serviços ou
outros custos do programa. Verifique os termos do acordo para o processo
de re-orçamentação para determinar se há necessidade de aprovação
prévia. (Num futuro número da NGOConnect eNews iremos abordar a
flexibilidade do orçamento.)

Lista de verificação após o aprovisionamento
Após a compra do veículo, não se esqueça de:

 Assinalar o veículo de acordo com o plano de promoção da
marca/logótipos aprovados, se aplicável;

 Introduzir o veículo no sistema de gestão de activos fixos;
 Ter uma política para a manutenção do veículo regularmente;
 Definir uma política que obrigue o condutor e todos os passageiros a
utilizar cintos de segurança;

 Certificar-se de que tem o seguro adequado para cobrir o veículo; e
 Criar um registo de viagens do veículo que inclua a quilometragem
inicial para o dia, o nome da pessoa que utiliza o veículo, a razão da
viagem, o destino e o ponto de retorno, e o número total de quilómetros
percorridos (esta deve ser assinada pelo motorista no final de cada dia).

Impostos e direitos aduaneiros
Pode ser obrigatório pagar impostos ou direitos aduaneiros de acordo com a
lei local. Este assunto será analisado no número futuro da NGOConnect
eNews.
Página 2 de 2

