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5.1 Resumo
A apresentação de relatórios é a principal forma
de se demonstrar que se estão a cumprir as
expectativas da adjudicação e os requisitos
da USAID. Relatórios atempados e exactos
contribuem para o desenvolvimento de um
relacionamento sólido com o doador e fornecem
provas dos impactos dos programas.
Por vezes, as exigências quotidianas de se
dirigir um programa consomem muito tempo e
energias, e escrever relatórios parece ser uma
distracção das necessidades prementes do
programa. No entanto, para além de ser uma
responsabilidade estabelecida pelo Acordo
Cooperativo, os relatórios podem melhorar
o funcionamento corrente dos programas,
ajudando a examinar a saúde financeira, a
solidez de programação e os desempenhos
tanto da organização como das actividades.
Dá ainda oportunidade para se reforçarem
os laços com os parceiros. É aconselhável
desenvolver-se uma cultura de apresentação de
relatórios dentro dos programas, assegurando
que o pessoal possua os instrumentos e a
formação necessários para uma contribuição
adequada. Ao verem-se os relatórios como
uma ferramenta de gestão e processamento
que pode reforçar a capacidade de serviço
aos utentes e de resposta às expectativas
e necessidades dos doadores, é possível
aproveitar-se as suas vantagens.
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Este capítulo cobre sugestões gerais para a
apresentação de relatórios e detalhes sobre
os relatórios específicos que é normal os
recipientes da USAID encontrarem. A primeira
parte, “Começar” (5.2), dá aos gestores de
programas estreantes nos relatórios da USAID
várias sugestões para aproveitarem ao máximo
o processo de apresentação de relatórios. Este
capítulo destaca também as principais datas de
apresentação de relatórios (5.2.2) e sugestões
para a preparação para a apresentação de
relatórios especiais ou imprevistos.
A segunda parte, "Requisitos de Apresentação
de Relatórios” (5.3), enumera quatro dos
relatórios normalmente exigidos pelo Acordo
Cooperativo. Embora cada acordo possa variar
ligeiramente, a maioria dos parceiros da USAID
tem de os elaborar e apresentar. Deve-se
confirmar no acordo os requisitos específicos.

Objectivos

Passar Para a Frente
ffDatas de Apresentação dos Relatórios
ffRelatório Financeiro Federal SF-425  
ffRelatórios de Desempenho
ffAuditoria Anual
ffRelatório de Impostos Estrangeiros

Acrónimos e Termos Fundamentais
• Ano Fiscal - Por vezes designado ano
financeiro ou ano orçamental, é o período
usado para o cálculo dos relatórios e
contas financeiros nas empresas e outras
organizações. Pode ou não corresponder
ao ano civil, que vai de 1 de Janeiro a
31 de Dezembro. O ano fiscal do governo
americano é o período de 12 meses
que se inicia a 1 de Outubro e termina
a 30 de Setembro seguinte.
• Auditorias - Exame e análise independente
das actividades e dos registos do sistema.
• Constatações - Resposta a um objectivo
de auditoria, apoiada por comprovativos
suficientes, adequados e relevantes.
• Custos Permissíveis - Despesa suportada
que se determinou ser um encargo aceitável.
• Decisão de Gestão - A avaliação pela
gestão de uma recomendação e a decisão
sobre a acção adequada a tomar.
• Fluxo - O montante de fundos atribuídos
mas ainda não gastos, que é calculado
através da soma de todos os fundos
dispendidos até à data e subtraindo esse
montante do total atribuído até à data.
• FMO - Gabinete de Gestão Financeira
da USAID.
• Relatório de Impostos Estrangeiros - O
relatório que todos os recipientes de fundos
do governo dos EUA têm de apresentar
anualmente para indicar o Imposto de
Valor Acrescentado (IVA) pago ao governo
anfitrião. Este relatório é usado para
confirmar que a assistência ao estrangeiro
dos EUA não é tributada.
• Taxa de Consumo do Capital - A
velocidade a que se dispendem os fundos
da adjudicação em determinado período,
normalmente mensal.
• QPR - Relatório de Desempenho Trimestral.

• Aprender as boas práticas para a montagem
de relatórios eficientes.
• Compreender os requisitos específicos e as
datas dos relatórios comuns à maioria dos
parceiros financiados pela USAID.
• Ter uma noção de como os relatórios
reforçam a capacidade de servir os utentes.
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5.2 Começar
Fase de
Adjudicação

Arranque

2. Criar um calendário e um cronograma
de apresentação de relatórios.
Implementação

Encerramento

Os gestores de programas que se estreiem
em relatórios da USAID podem achar os
formulários, os prazos e os requisitos difíceis.
Os requisitos não são complexos quando se
compreende o que é pedido. A chave está em
reservar bastante tempo para se realizar cada
relatório e, como se disse acima, empenhar
como rotina todo o pessoal nessa elaboração.

5.2.1 Cinco Sugestões para
Relatórios de Qualidade
1. Não ter medo de dizer a verdade.
É excitante e compensador relatar os
sucessos do programa, mas às vezes
também há más notícias para transmitir. Não
se deve tentar esconder as dificuldades que
se enfrenta. O Representante Técnico do
Oficial do Acordo (AOTR) está ao lado da
organização e quer ajudá-la, mas só o pode
fazer se lhe derem uma avaliação honesta.
Os gestores de programa que demonstram
poder superar dificuldades inesperadas
causam impressão positiva nos doadores.

Ano fiscal do USG
O ano fiscal do governo americano é o período
de 12 meses que se inicia a 1 de Outubro e
termina a 30 de Setembro seguinte.
1.º Trimestre: 1 de Outubro a 31 de Dezembro
2.º Trimestre: 1 de Janeiro a 31 de Março
3.º Trimestre: 1 de Abril a 30 de Junho
4.º Trimestre: 1 de Julho a 30 de Setembro

3. Convocar os subrecipientes
antecipadamente.
A maioria dos relatórios requerem que os
parceiros principais recolham informações
dos subrecipientes. Na criação do calendário
dos relatórios deve-se prever tempo
suficiente para que os subrecipientes
forneçam uma contribuição significativa.
Isso não só leva a melhores relatórios
como desenvolve as capacidades dos
subrecipientes, ao envolvê-los nos aspectos
da auto-avaliação dos relatórios e ao
responsabilizá-los pela recolha de dados e
pelo cumprimento dos prazos. Eles devem
ser mantidos ao corrente, sendo-lhes
enviadas cópias dos relatórios que sejam
apresentados à USAID.
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Esta secção inclui cinco sugestões para a
criação de relatórios excelentes e uma lista
das principais datas da sua apresentação
(ver Figura 26). Além disso, fornece algumas
orientações gerais de manutenção dos
sistemas de dados para ajudar à prepararação
para relatórios não planeados que os
beneficiários da USAID têm frequentemente
de apresentar. Em conjunto, estas sugestões
ajudam a estabelecer uma base para relatórios
com sucesso.

Para assegurar que se tem tempo suficiente
para se montar bons relatórios, devem-se
juntar todos os requisitos num calendário e
planear antecipadamente, para não se ter de
trabalhar à pressa. Deve-se confirmar que o
pessoal e os subrecipientes que contribuem
para cada relatório conheçam os prazos e
o cronograma.

4. Contar uma história coerente em todos
os relatórios.
Há uma discrepância negativa quando
os relatórios de desempenho apresentam
um programa financeiramente saudável
mas os Relatórios Financeiros Federais
demonstram que se estão a gastar os fundos
mais depressa que o esperado. Todos os
relatórios devem estar interligados, para que
quando o AOTR analise a documentação
do programa obtenha uma perspectiva
correcta. Todas as conclusões devem
ser quantificadas com dados, e devem
demonstrar se o programa está a alcançar
os objectivos e a cumprir o orçamento. Isso
permite ao AOTR tirar conclusões sobre a
saúde do programa.
5. Não surpreender o AOTR ou o AO.
Os relatórios comprovam vários aspectos
do programa, e não são os principais meios
de comunicação com o departamento
financiador. Os principais problemas com
o orçamento, o pessoal, as parcerias ou as
estratégias de implementação devem ser
debatidos primeiro com o AOTR, e só depois
documentados nos relatórios.
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5.2.2 Datas de Apresentação
dos Relatórios
Figura 26 - Relatórios, Frequência e Datas de Apresentação
Relatório

Frequência

Data limite de
apresentação

Relatório
Financeiro

Trimestral

Trinta dias após
o fim de cada
trimestre civil:
30 de Janeiro,
30 de Abril,
30 de Julho,
30 de Outubro

Federal

Relatórios: Requisitos e Vantagens
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Relatório de
Desempenho

Trimestral

Auditoria
Anual

Anual

Relatório de
Impostos
Estrangeiros

Anual

Relatório
Final*

Adjudicação

30 de Janeiro,
30 de Abril,
30 de Julho,
30 de Outubro
Trinta dias após a
sua recepção do
auditor. A auditoria
e o relatório devem
ser apresentados no
prazo de nove meses
após
o fim do ano fiscal
16 de Abril

5.3 Requisitos de Relatórios
Esta secção descreve os quatro relatórios
exigidos em programas custeados pela USAID:
• Relatório Financeiro Federal (5.3.1)
• Relatório de Desempenho (5.3.2)
• Auditoria Anual (5.3.3)
• Relatórios de Impostos Estrangeiros (IVA) (5.3.4)
Estes relatórios devem ser apresentados à
USAID conforme o estabelecido no Acordo
Cooperativo. Os relatórios referentes ao
encerramento da adjudicação são tratados
no capítulo 6 do presente Guia.
Figura 27 - Questões de Relatórios

Relatório Financeiro Federal
Noventa dias após o
final da adjudicação

* O Relatório Final é analisado no capítulo 6 - Encerramento da Adjudicação.

5.2.3 Preparação para Outros
Pedidos de Relatórios
Pede-se aos adjudicatários da USAID, por
vezes, que respondam a alguns pedidos de
relatórios especiais, não planeados ou para
determinado fim. Esses pedidos podem
exigir resposta rápida e normalmente incluem
estimativas ou a situação do orçamento ou dos
objectivos. O AOTR pode fornecer um modelo
de folha de cálculo ou outras orientações sobre
como fornecer os dados necessários. Se não
for possível cumprir o prazo ou não se tiver a
certeza do que é solicitado, deve-se contactar
imediatamente o AOTR para mais orientações
sobre como responder.
Se os sistemas financeiro e de M&E estiverem
actualizados, normalmente não demora muito
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tempo a reunir os números. Deve-se fazer
sempre "corresponder" os relatórios financeiros
e de programação. Contudo, se não houver um
processo disciplinado de inserção de dados,
pode ser necessário esforço para compilar os
números em prazo apertado.

Qual é a saúde financeira
do programa?

Relatório de Desempenho
As actividades realizadas
estão a atingir os
seus objectivos

Auditoria Anual
A organização está a
funcionar adequadamente?

Relatórios de Impostos
Estrangeiros
O governo anfitrião está a
cumprir os seus acordos
com o USG?

www.ngoconnect.net

5.3.1 Relatório Financeiro
Federal (SF-425)

Detalhes do Relatório

O Relatório Financeiro Federal, também
designado SF-425, é um retrato instantâneo
do ponto em que a organização se encontra
nos gastos da sua adjudicação e monitoriza
o nível da sua contribuição para os custos
comparticipados. Estes relatórios são
entregues trimestralmente ao FMO.

• quando (e com que frequência) apresentar
relatórios;

Pontos fundamentais do SF-425
Apresentação: Trimestral
Formulário: SF-425 (pdf) - transferir de
http://www.whitehouse.gov/omb/grants/
standard_forms/ff_report.pdf
Instruções: transferir de
http://www.whitehouse.gov/omb/grants/
standard_forms/ffr_instructions.pdf
Apresentar a: FMO
(cc: AOTR e AO)

É possível usar as informações do SF-425,
juntamente com o orçamento, para se verificar
se se está a gastar demasiado depressa ou
devagar, através do exame das taxas de fluxos
e de consumo de capital. Combinando-as com os
dados do desempenho, pode-se averiguar
se se está a gastar de forma eficiente para se
atingirem os objectivos, através da análise dos
custos unitários. (Para mais informações sobre
fluxos, taxas de consumo de capital e custos
unitários, ver secção 4.3.1.4).
Figura 28 - Avaliar a Saúde Financeira de um Programa

Relatório Financeiro Federal
Qual é a saúde financeira do programa?
Ligar ao Orçamento
para Monitorização
das Taxas de Fluxos
e de Consumo
do Capital

Orçamento

Ligar aos
Desempenhos
para Avaliar o
Custo Unitário

Relatório de
Desempenho

• a forma a utilizar; e
• quando (e a quem) apresentar relatórios.
Figura 29 - Formulários Financeiros e Utilizações
Formulário

Utilização

SF-270 (para mais
informações, ver 4.3.1.2)

Solicitar adiantamentos
e reembolsos

SF-425

Apresentar a situação
financeira, de custos
comparticipados e de
receitas do programa

SF-1034 (para mais
informações, ver 4.3.1.3)

Solicitar fundos e
liquidar adiantamentos
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Qual é o Prazo para o Relatório Financeiro Federal?
Os Relatórios Financeiros Federais têm de
ser apresentados 30 dias após o final de
cada trimestre, com base no ano fiscal da
USAID (1 de Outubro a 30 de Setembro). É
necessário apresentar um relatório todos os
trimestres até ao final do período de execução
da adjudicação. No final da adjudicação, é
necessário apresentar um Relatório Financeiro
Federal no praso de 90 dias civis. A figura 30
apresenta as datas obrigatórias para cada
trimestre e o período coberto por
cada relatório.

Relatórios: Requisitos e Vantagens

Como é que Isso Ajuda os Programas?

O Acordo Cooperativo apresenta os requisitos
dos relatórios financeiros, nomeadamente:

Como Preencher o SF-425
O que se segue são sugestões para ajudar ao
preenchimento do novo formulário. Não visam
substituir-se às instruções do USG presentes
on-line ou as orientações fornecidas pelo FMO.
Servem antes para tratar de algumas dúvidas
que os novos utilizadores possam ter ao
preencher o formulário.
Figura 30 - Datas de Apresentação do Relatório
Financeiro Federal
Período

Data

Cobre

Trimestre 1

31 de Janeiro

1 de Out.
a 31 de Dez.
(do ano civil anterior)

Trimestre 2

30 de Abril

1 de Jan.
a 31 de Mar.

Trimestre 3

31 de Julho

1 de Abr. a 30 de Jun.

Trimestre 4

31 de Outubro

1 de Jul. a 30 de Set.

Relatório
Financeiro
Federal
Final

90 dias
após o final
da
adjudicação

Toda a duração
da adjudicação
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Utilizar um formulário SF-425 para o relatório
de cada Acordo Cooperativo. Começar
por transferir a versão PDF do SF-425.
Para aproveitar algumas das características
do formulário, inclusivamente o cálculo
automático, deve-se possuir a última versão
do Adobe Reader®, que se pode obter

gratuitamente em http://www.adobe.com/
products/acrobat/readstep2.html. Começar
por preencher a parte de cima, apresentada na
Figura 31. São pedidas informações básicas
sobre a organização, a concessão e o período
englobado pelo relatório.

RELATÓRIO FINANCEIRO FEDERAL
(seguir as instruções do formulário)
Figura 31 - Parte de Cima de SF-425 2. Número identificativo
da concessão federal ou outro atribuído pelo departamento
1. Departamento Federal e Elemento da Organização
a que o Relatório é Apresentado

página

de

federal patrocinador (para várias concessões, usar Anexo FFR)

páginas
3. Organização Destinatária (Nome e morada completos, incluindo código postal)

1

4a. Número DUNS

4b. EIN

2

6. Tipo de Relatório
5. Número identificativo da concessão federal ou outro atribuído
pelo departamento federal patrocinador (para várias concessões,
Trimestral
usar Anexo FFR)

7. Base Contabilística

Semestral
Anual

4b

8. Período do Projecto/Concessão
De: (mês, dia, ano)

5

10. Transacções

A: (mês, dia, ano)

Final

5

Numerário

9. Data de final do período do relatório
(mês, dia, ano)

7

Acumulado

Acumulado

8

9

(Utilizar linhas a a c para relatórios de concessões múltiplas ou únicas)
Fundos Federais (para relatórios de concessões múltiplas, utilizar também Anexo FFR):
a. Receitas em Numerário
b. Despesas em numerário

Numerário Disponível (linha a menos linha b)
Osc. números
da lista seguinte correspondem aos
(Utilizar linhas d a o para relatórios de concessões únicas)
espaços
a preencher
numerados do SF-425.
Despesas Federais
e Saldo Não Atribuído:
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d. Total de fundos federais autorizados
e. Quota federal de despesas

1. Agência
Federal
e Unidade Organizacional
f. Quota federal de atribuições
não liquidadas
de quota federal (soma das linhas e e f)
ag.h. Total
Quem
o
Relatório
é Submetido - USAID
Saldo Não Obigado de Fundos Federais (linha d menos linha g)
ou do
outro
financiador do governo dos EUA.
Quota
Recipient:
i. Quota total do Recipient obrigatória
j. Quota de despesas do Recipient

7. Método Contabilístico - O contabilista ou
o gestor financeiro saberá se o relatório se
baseia em regime de caixa ou no regime de
acréscimo.
8. Período do Projecto/Concessão - As datas
de início e fim da adjudicação.

k. Quota restante doIdentificativo
Recipient a concretizar (linha i da
menosConcessão
linha j)
2. Número
Quota do Recipient:
Federal
ou Outro Atribuído por
9. Data do Fim do Período do Relatório I. Total de receitas de programas federais recebidas
m. Receitas de programa gastas de
acordo com a alternativa
de dedução
Departamento
Federal
- Inserir
o número
Esta data depende para cada relatório do
n. Receitas de programa gastas de acordo com a alternativa de soma
RELATÓRIO FINANCEIRO FEDERAL
de
identificação
Cooperativo,
que
trimestre
o. Receitas
de programa não gastasdo
(linha Acordo
I menos linha m ou
linha n)
(seguir as instruções do formulário)
a.
Tipo
b. Rácio
c. 2.
Período
de
Período da
atéconcessão
d. Base federal
e. Montante
Debitado
f. Quota Federal
Número
ou outro atribuído
pelo departamento
página
de
1. deve
Departamento
Federal
e Elemento
da
Organização semelhante
ter
uma
aparência
aidentificativo
XXXcoberto:
11.aCustos
federal patrocinador (para várias concessões, usar Anexo FFR)
que o Relatório é Apresentado
Indirectos
A-00-09-00XXX-00 e aparece na primeira
• 1.º Trimestre: 31 de Dezembro
g. Totais
página do acordo.
12. Observações: Anexar todas as explicações julgadas necessárias ou as informações pedidas pelo departamento federal patrocinador, de acordo com a
páginas
• 2.º Trimestre: 31 de Março
legislação aplicável:
3. Organização Destinatária (Nome e morada completos, incluindo código postal)
13. Declaração: Ao assinar este relatório, declare que o mesmo é fiel, complete e exacto, de acordo com os meus conhecimentos. Sei que quaisquer
4b.
EIN falsas,
- Sófictícias
paraourecipientes
EUA.
informações
fraudulentas podemdos
acarretar-me
penalizações civis, criminais
ou administrativas.
dos EUA,
Título 18, Secção 1001)
• 3.º
Trimestre:(Código
30 de
Junho

c. Telefone (Código de área, número e extensão)

a. Nome e Título em letras de imprensa do Responsável Autorizado pela Certificação

4a. Número DUNS
4b. EIN
6. 30
Tipo dede
Relatório
7. Base Contabilística
5. Número identificativo da concessão•federal
outro atribuído
4.ºouTrimestre:
Setembro
5. Número de Conta do Recipiente
peloou
departamento federal patrocinador (para várias concessões,
d. EndereçoTrimestral
e-mail
usar Anexo FFR)
Número de Identificação - Este número é só Alguns dos números
são calculados
Semestral
e. Data de Apresentação do Relatório (mês, dia, ano)
b. Assinatura do Responsável Autorizado pela Certificação
para uso da organização; o USG não o exige.
automaticamenteAnual
se se utilizar o Adobe Reader®.

Final

Numerário

Acumulado

Só para uso da repartição:
Depois,
a parte do meio,
que
contém os principais14.cálculos,
(mês, dia, ano) conforme apresentado
A: (mês,
dia, ano)
De: (mês, dia,preencher
ano)
na Figura 32.
9. Data de final do período do relatório

8. Período do Projecto/Concessão

Formulário Padrão 425
Número de Aprovação OMB: 0348-0061
Acumulado
Data de caducidade: 31/10/2011

10. Transacções

Declaração 32
Sobre-Ónus
Figura
Meiode
deconcessões
SF-425 múltiplas ou únicas)
(Utilizar
linhas
aParte
a cBurocrático
parado
relatórios

De acordo com a Lei sobre Simplificação Administrativa (Paperwork Reduction Act, revisto), ninguém é obrigado a responder a recolhas de informações que não apresentem Número de Controlo
OMB
válido.Federais
O Número (para
de Controlo
OMB válido
desta recolha demúltiplas,
informaçõesutilizar
é o 0348-0061.
O tempo
previsto
a gastar nesta recolha de informações é calculado em 1 minutos por resposta, em
Fundos
relatórios
de concessões
também
Anexo
FFR):
média, incluindo análise das instruções, busca em bases de dados existentes, recolha e manutenção dos dados necessários e preenchimento e revisão da recolha de informações. As observações
a. Receitas
em Numerário
relativas
a este cálculo
ou a qualquer outro aspecto desta recolha de informações, incluindo sugestões para a redução do tempo requerido, devem ser enviadas para Office of Management and
Budget,
Paperwork
Project (0348-0004), Washington, DC 20503.
b. Despesas
emReduction
numerário

c. Numerário Disponível (linha a menos linha b)

a

(Utilizar linhas d a o para relatórios de concessões únicas)
Despesas Federais e Saldo Não Atribuído:
d. Total de fundos federais autorizados

b

e. Quota federal de despesas
f. Quota federal de atribuições não liquidadas
g. Total de quota federal (soma das linhas e e f)

d

h. Saldo Não Obigado de Fundos Federais (linha d menos linha g)

Quota do Recipient:

e

i. Quota total do Recipient obrigatória

c
f

j. Quota de despesas do Recipient

g

k. Quota restante do Recipient a concretizar (linha i menos linha j)

Quota do Recipient:
I. Total de receitas de programas federais recebidas

i

m. Receitas de programa gastas de acordo com a alternativa de dedução

j

n. Receitas de programa gastas de acordo com a alternativa de soma

h

k

o. Receitas de programa não gastas (linha I menos linha m ou linha n)

11. Custos
Indirectos

a. Tipo

b. Rácio

c. Período de

Período até d. Base

e. Montante Debitado

f. Quota Federal

g. Totais
12. Observações: Anexar todas as explicações julgadas necessárias ou as informações pedidas pelo departamento federal patrocinador, de acordo com a
legislação aplicável:
13. Declaração: Ao assinar este relatório, declare que o mesmo é fiel, complete e exacto, de acordo com os meus conhecimentos. Sei que quaisquer
informações falsas, fictícias ou fraudulentas podem acarretar-me penalizações civis, criminais ou administrativas. (Código dos EUA, Título 18, Secção 1001)
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a. Nome e Título em letras de imprensa do Responsável Autorizado pela Certificação

c. Telefone (Código de área, número e extensão)
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d. Endereço e-mail
b. Assinatura do Responsável Autorizado pela Certificação

e. Data de Apresentação do Relatório (mês, dia, ano)

Após a conclusão, convém verificar novamente
para confirmar se os cálculos estão correctos.

de fundos atribuídos pela USAID e não
gastos até à data final do período do
relatório. Este montante deve ser calculado
subtraindo a quota da USG das despesas,
10e, do montante obrigatório actual
conforme indicado na modificação
mais recente.

Secção 10: Transacções
Dinheiro Federal
(a) Recebimentos- Inserir o montante total do
dinheiro realmente recebido do USG (antes
da dedução das comissões bancárias e
outras despesas diversas) até à data final
do período do relatório especificada
na caixa 9.

(g) Parte Federal Total – Inserir o montante
somando a linha 10e com a 10f. O resultado
será igual à totalidade dos fundos federais
obrigatórios na data do período de relatório.

(h) Saldo Não Obrigatório de Fundos
(b) Desembolsos ou Pagamentos- Inserir
Federais – Subtrair a linha 10g da 10d.
o montante acumulado dos pagamentos
em cheque e em numerário até à data
Quota do Recipiento
final do período do relatório. Este total
(i) Parte obrigatória total do beneficiário
inclui a soma em numerário gasta para
– Inserir a quota total de custos
bens e serviços, os adiantamentos e os
comparticipados do beneficiário indicada
pagamentos efectuados a subrecipientes
no Acordo Cooperativo. Se este montante
e contratados, bem como o montante
tiver
sido revisto mediante modificação,
RELATÓRIO
FINANCEIRO
FEDERAL
das despesas indirectas debitadas
(seguir as instruções do formulário)
é
favor
indicar o montante estabelecido
à adjudicação.
2. Número identificativo da concessão federal ou outro atribuído pelo departamento
página
de
1. Departamento
Federal e Elemento da Organização
nessa
modificação.
federal patrocinador (para várias concessões,
usar Anexo
FFR)
a que o Relatório é Apresentado
(c) Dinheiro Disponível– Inserir o montante
(j) Participação do recipiente nas
subtraindo a linha 10a da 10b.
despesas - Inserir o montante dos páginas
custos
3. Organização Destinatária (Nome e morada completos, incluindo código postal)
comparticipados ao longo do período
Despesas Federais e Saldo Não Atribuído
do relatório.
4a. Número DUNS
4b. EIN
6. Tipo de Relatório
7. Base Contabilística
5. Número identificativo da concessão federal ou outro atribuído
(d) Total de fundos federais autorizados
pelo departamento-federal patrocinador
(para
várias concessões,
restante
da quota do beneficiário
(k) Parte
Trimestral
usar Anexo FFR)
Inserir o montante total adjudicado. Este
Semestral
a suprir – Inserir
o montante subtraindo
é referente ao “Montante Total Previsto
a linha 10i daAnual
10j.
Numerário Acumulado
Final
USAID” indicado no Acordo Cooperativo.
9. Data de final do período do relatório
8. Período do Projecto/Concessão
(mês, dia, ano)
A:
(mês,
dia,
ano)
De: (mês,
dia,
ano)
Se este montante tiver sido revisto
Receitas do Programa
mediante modificação, é favor indicar o
Acumulado
10. Transacções
Se o acordo permitir receitas do programa,
montante estabelecido nessa modificação.
(Utilizar linhas a a c para relatórios de concessões múltiplas ou únicas)
consultar as instruções detalhadas de
Fundos
Federais (para relatórios
de concessões
múltiplas, utilizar
(e)
Participação
federal
nas despesas
- também
InserirAnexo FFR):
a. Receitas em Numerário
preenchimento das linhas 10l a 10o em http://
o montante
b. Despesas
em numerário total de fundos atribuídos
www.whitehouse.gov/omb/grants/standard_
c. Numerário Disponível (linha a menos linha b)
pela USAID e gastos até à data final do
forms/ffr_instructions.pdf.
(Utilizar linhas d a o para relatórios de concessões únicas)
período do relatório. Para adjudicatários que
Despesas Federais e Saldo Não Atribuído:
d. Total
de fundos federaisem
autorizados
trabalhem
regime de caixa, este montante
Depois, preencher a parte de baixo, que contém
e. Quota federal de despesas
deve
ser
igual
a 10b, Despesas de Caixa.
f. Quota federal de atribuições não liquidadas
os principais cálculos como já foi referido. Alguns
Osde adjudicatários
que
g. Total
quota federal (soma das linhas
e e f) trabalhem em valor
h. Saldo Não Obigado de Fundos Federais (linha d menos linha g)
dos números são calculados automaticamente se
acumulado
devem
inserir
o
total
de
fundos
Quota do Recipient:
se utilizar o Adobe Reader®. Após a conclusão,
i. Quota
total do Recipientpela
obrigatória
atribuídos
USAID desembolsados mais
j. Quota de despesas do Recipient
convém verificar novamente para confirmar se os
os
fundos
comprometidos.
k. Quota restante do Recipient a concretizar (linha i menos linha j)
cálculos estão correctos.
Quota do Recipient:
(f) I. Total
Participação
federal nas atribuições
de receitas de programas federais recebidas
m. Receitas
de
programa
gastas
de
acordo
com
a
alternativa
de
dedução
por liquidar - Inserir o montante total
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n. Receitas de programa gastas de acordo com a alternativa de soma

o. Receitas de programa não gastas (linha I menos linha m ou linha n)

11. Custos
Figura
33
Indirectos

a. Tipo

b. Rácio

- Parte de Baixo de SF-425

c. Período de

Período até d. Base

e. Montante Debitado

f. Quota Federal

g. Totais
12. Observações: Anexar todas as explicações julgadas necessárias ou as informações pedidas pelo departamento federal patrocinador, de acordo com a
legislação aplicável:
13. Declaração: Ao assinar este relatório, declare que o mesmo é fiel, complete e exacto, de acordo com os meus conhecimentos. Sei que quaisquer
informações falsas, fictícias ou fraudulentas podem acarretar-me penalizações civis, criminais ou administrativas. (Código dos EUA, Título 18, Secção 1001)

b

a. Nome e Título em letras de imprensa do Responsável Autorizado pela Certificação

d

e

c. Telefone (Código de área, número e extensão)
d. Endereço e-mail

b. Assinatura do Responsável Autorizado pela Certificação

e. Data de Apresentação do Relatório (mês, dia, ano)

14. Só para uso da repartição:
Formulário Padrão 425
Número de Aprovação OMB: 0348-0061
Data de caducidade: 31/10/2011

Declaração Sobre Ónus Burocrático
De acordo com a Lei sobre Simplificação Administrativa (Paperwork Reduction Act, revisto), ninguém é obrigado a responder a recolhas de informações que não apresentem Número de Controlo
OMB válido. O Número de Controlo OMB válido desta recolha de informações é o 0348-0061. O tempo previsto a gastar nesta recolha de informações é calculado em 1 minutos por resposta, em
média, incluindo análise das instruções, busca em bases de dados existentes, recolha e manutenção dos dados necessários e preenchimento e revisão da recolha de informações. As observações
relativas a este cálculo ou a qualquer outro aspecto desta recolha de informações, incluindo sugestões para a redução do tempo requerido, devem ser enviadas para Office of Management and
Budget, Paperwork Reduction Project (0348-0004), Washington, DC 20503.
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Finalmente, a parte do fundo contém
informações sobre as despesas indirectas e um
local para a assinatura. Todos os documentos
têm de ser assinados pelo responsável com
poderes para o fazer.

Secção 11: Custos Indirectos
Preencher estas informações apenas de
acordo com o USG e o estipulado no
Acordo Cooperativo.

(b) Taxa - Inserir a taxa de partilha de custos
válida ao longo do período do relatório.
(d) Base - Inserir o montante total em relação ao
qual a taxa de partilha de custos é aplicada.
(e) Montante Debitado - Inserir o montante
das despesas indirectas debitadas no
período especificado.

5
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Secção 13: Certificação
e Apresentação

Os relatórios de desempenho são
comprovadamente os relatórios mais
importantes dos programas. Eles resumem
todo o trabalho que a organização e os
subrecipientes estejam a fazer, comparando-o
com o orçamento e com o plano de trabalho.
Isto dá oportunidade para se avaliar o progresso
e para se reajustar as actividades para se
maximizar o sucesso. A execução correcta dos
relatórios de desempenho reforça os laços com
os subrecipientes e assegura a resposta às
necessidades dos utentes. Embora não sejam
tão abrangentes como as avaliações formais de
programa, os relatórios de desempenho geral
são instrumentos de gestão importantes para
se confirmar que todos os aspectos de um
programa estão a ser implementados conforme
o planeado. Além disso, servem como uma
das principais fontes de informação para as
avaliações formais externas dos programas.

Após a conclusão, verificar de novo para
confirmar se os cálculos estão correctos.
Escrever com letra de imprensa o nome do
funcionário competente para a certificação (13a),
que deve depois assinar o formulário (13b),
indicar as respectivas informações de contacto
(13c/13d) e colocar a data (13e).  O formulário
deve depois ser numerizado e enviado por e-mail
ao FMO através de ei@usaid.gov, com cópia para
o AOTR. Deve-se guardar sempre uma cópia do
ficheiro, enviando o original para o FMO. Se não
se obtiver resposta do FMO no prazo de 10 dias,
ele deve ser contactado de novo para confirmar
se o documento apresentado foi recebido.

São necessários relatórios de desempenho
diferentes para cada adjudicação. Além disso,
no caso de adjudicações em mais de um país, é
necessário fundir os relatórios dos vários países
em um só. A USAID estabelece normalmente o
prazo de apresentação em 30 dias após o
final de cada trimestre civil, Mas convém
consultar o Acordo Cooperativo quanto a
requisitos específicos.

5.3.2 Relatórios de
Desempenho (Trimestrais)

1. Começar por fazer participar os
subrecipientes e o pessoal.

Pontos Chave
Apresentação: Normalmente trimestral
Formulário: Sem formulário definido,
mas a USAID pode fornecer um modelo
Apresentar a: AOTR ou conforme indicações
do Acordo Cooperativo

Os relatórios de desempenho apresentam
os progressos do projecto e comparam os
resultados reais com os objectivos do plano de
trabalho. Normalmente é necessário elaborar
e apresentar um destes relatórios a cada
três meses.
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Como é que Isso Ajuda
os Programas?

Detalhes do Relatório

Os relatórios de desempenho contêm uma
exposição e os dados solicitados pelo AOTR.
As sugestões seguintes ajudam a criar o
melhor relatório de desempenho possível.

O processo de preparação dos relatórios de
desempenho proporciona oportunidade para se
comunicar com o pessoal e os subrecipientes
sobre o programa. Para auxiliar este processo,
deve-se fornecer aos subrecipientes um
modelo de relatório simplificado e um
prazo para a apresentação das respectivas
contribuições. Deve-se desenvolver uma
cultura de apresentação de relatórios e um
sistema para a manutenção dos mesmos, de
forma a que eles sirvam de base aos relatórios
obrigatórios. Aconselham-se acções de
formação para o pessoal e os subrecipientes
que assegurem que estes entendem totalmente
o tipo de informações que são solicitadas e
o nível de detalhe exigido. Deve-se reunir o
pessoal para analisar os avanços em períodos
determinados. Além disso, deve-se conceder

www.ngoconnect.net

um prazo suficiente entre a recepção de dados
dos subrecipientes o e a apresentação dos
dados para se consolidar e concluir o relatório
da organização.
2. Não surpreender o AOTR.
Não deve haver surpresas quando o AOTR
ler o relatório. O AOTR deve estar ao corrente
das principais modificações que afectem
orçamento ou os objectivos (nomeadamente
nos subrecipientes, na localização geográfica
e no Pessoal Chave) quando estas
acontecerem, porque muitas necessitam
de aprovação. Não se deve esperar para
informar o AOTR através do relatório de
desempenho. Este serve para documentar
essas modificações e para actualizar os
avanços desde quando elas tenham
sido implementadas.
3. Reservar tempo para efectuar uma
avaliação honesta.

4. Quantificar as conclusões com dados.
Embora o grosso do relatório de desempenho
possa ser um texto de exposição dos
progressos e dificuldades, o núcleo do
mesmo devem ser os dados gerados pelo
sistema de M&E. A organização tem de
ser capaz de demonstrar os sucessos e as
dificuldades revendo e analisando os dados,
inclusivamente o desempenho financeiro e
o custo unitário dos serviços.
5. Utilizar o plano de trabalho e o orçamento
como fontes de dados de partida.
Os “dados” que orientam o relatório são
provenientes dos sistemas de M&E e de
contabilidade (para apresentação dos
custos reais). No entanto, para se avaliar o
desempenho, é necessário comparar estes
dados reais com o plano de trabalho e o
respectivo orçamento. Esta comparação
mostra se o programa alcançou, excedeu
ou não atingiu as expectativas.
6. Prever o próximo plano de trabalho.
O relatório de desempenho pode ser usado
como ponto de partida para actividades
futuras. Têm de se contemplar as

7. Demonstrar como o programa contribui
para os esforços relacionados no país.
O relatório não se deve limitar ao
desempenho do programa, deve também
demonstrar como as actividades estão
ligadas e contribuem para esforços
relacionados no país. Se aplicável, deve-se
dizer como o programa está relacionado
com outros e colaboras com o governo
e/ou com ONGs locais através da
participação em grupos de trabalho
técnicos para reforçar a capacidade
institucional e partilhar os sucessos e
as conclusões retiradas.
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8. Guardar documentação para o relatório final
de desempenho.
Os relatórios de desempenho e os planos de
trabalho podem ser os centros das atenções
nos primeiros tempos dos programas, ao
contrário do que acontece a longo prazo. No
entanto, o programa é um esforço constante.
Acima e para além do cumprimento dos
objectivos e do orçamento, o pessoal refina
constantemente um modelo de programa
para lidar com dificuldades em comunidades
onde trabalham para uma maior eficácia,
sustentabilidade e eficiência. Deve-se
documentar as actividades à medida que
se refina o modelo. Tal vai ajudar à escrita
do relatório final de desempenho, dando
orientações caso se pretenda expandir o
modelo ou replicá-lo noutro local no futuro.
Ajuda também a que se evite cometer os
mesmos erros em que se incorreu no passado.

Relatórios: Requisitos e Vantagens

Devido aos múltiplos afazeres correntes,
há a tentação de se reduzir os esforços
a consagrar aos relatórios. No entanto, o
relatório de desempenho é um dos mais
críticos dos programas. Ao se avaliar a
evolução durante o ano anterior, haverá
sucessos e dificuldades. Um bom relatório
de desempenho dá uma perspectiva
equilibrada do avanço do programa e
também dos seus contratempos.

dificuldades enfrentadas no ano anterior no
próximo plano de trabalho. Devem-se prever
várias opções para se superar as dificuldades
enfrentadas no próximo plano de trabalho.

9. Partilhar informações com
os subrecipientes e o pessoal.
Começa-se o processo do relatório de
desempenho com a recolha de informações
dos subrecipientes e do pessoal. Devese fechar o ciclo transmitindo-lhes
o documento final. Os relatórios de
desempenho são documentos públicos a
que todos podem ter acesso, pelo que é
permitido transmiti-los ao pessoal e aos
subrecipientes. Normalmente, os parceiros e
o pessoal concentram-se mais na sua parte
do conjunto. Fornecer-lhes o relatório de
desempenho a todos é uma oportunidade
para se manter a equipa empenhada e
concentrada numa perspectiva geral. Devese reservar tempo para se fazer um resumo
do relatório e (como na sugestão n.º 7)
apresentar uma previsão dos ajustamentos
a efectuar no ano seguinte.

Guia Essencial das ONGs para a Gestão de Adjudicações USAID
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10. Estar preparado e ser-se flexível para
corresponder a pedidos inesperados
da USAID.
Uma das oportunidades não escritas
das organizações é auxiliarem a USAID
correspondendo a pedidos imprevistos,
como dados para uma Análise de Carteira,
histórias de sucesso sobre o projecto,
etc. Embora não se trate de requisitos ou
documentos obrigatórios, num sentido
contratual, tais pedidos devem ser tomados
a sério. A sua apresentação atempada e com
qualidade dá boa imagem à organização e
contribui para os objectivos gerais da
mesma e da USAID.
O AOTR pode fornecer um modelo para os
Relatórios de Desempenho, caso contrário, o
resumo da Figura 34 fornece uma apresentação.
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Figura 34 - Exemplo de Resumo de Relatório
de Desempenho

Independentemente de como se formatar
o relatório, é importante incluir as seguintes
informações:
• Comparação das realizações efectivas
com os objectivos estabelecidos para o
período. Estes devem corresponder aos
estabelecidos na Matriz Lógica do Plano de
Trabalho do plano de trabalho aprovado.
• Sempre que possível, deve-se tentar
relacionar os objectivos atingidos com os
dados de custo para se calcular o custo
unitário de cada actividade. Por exemplo, se
se colocar no relatório que uma actividade de
prevenção abrangeu 1.000 pessoas durante
o período e que se gastou US$25.000 nessa
actividade, Pode-se anunciar que os custos
foram, aproximadamente, de US$25 por
pessoa abrangida.
• Se não forem atingidos os objectivos,
explicar porquê.
• Se os custos unitários forem elevados ou
houver despesas imprevistas, explicar porquê.

Exemplo de Resumo de Relatório de Desempenho

Relatórios: Requisitos e Vantagens

I

Página de Título

ff Nome do programa/organização
ff Número do acordo
ff Período do Relatório
ff Data de apresentação
ff Data de início e fim da adjudicação
II

Índice

III

Abreviaturas

IV

Sumário Executivo/Síntese - Informações
gerais do programa

V

Tabela Sumária de Indicadores - Objectivos
e resultados

VI

Implementação do Projecto por Objectivos
Estratégicos - As actividades do projecto
resumidas por objectivos estratégicos

VII

Monitorização e Avaliação

ff Resumo
ff Resultados de pesquisas, estudos
ou avaliações
ff Descrição de novos instrumentos
ou métodos
ff Tabela de indicadores M&E
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VIII

Gestão de Programa - Principais actividades
relacionadas com a gestão

IX

Orçamento - Síntese das despesas

X

Outros Aspectos - Sustentabilidade
e coordenação com outros grupos

XI

Histórias de Sucesso

5.3.3 Auditoria Anual
Uma auditoria é um exame e uma análise
independentes das actividades, dos registos
e do sistema. É exigida anualmente a todos
os recipientes principais e subrecipientes que
recebam acima de determinado limite de fundos
do governo dos EUA. O propósito da auditoria
é avaliar o dispêndio dos fundos da USAID pela
organização para se assegurar que ela cumpre os
regulamentos estabelecidos no acordo. Examina
também os controlos internos para verificar a
implementação e o cumprimento das políticas
e procedimentos adequados. Para assegurar
objectividade, é efectuada por um auditor
independente contratado pela organização e
pago com fundos da USAID. (Para informações
mais detalhadas sobre as auditorias, ver Circular
A-133, http://www.whitehouse.gov/omb/rewrite/
circulars/a133/a133.html.)
Pontos Chave de Auditoria
Apresentação: Nove meses após o final do ano
fiscal ou 30 dias após a recepção do relatório do
auditor, conforme o que se verificar primeiro
Formulário: SF-SAC (http://harvester. census.
gov/fac/collect/formoptions.html) mais anexos
(ver caixa de Pacote de Auditoria)
Apresentar a: As organizações sedeadas nos
EUA apresentam à Câmara de Compensação
de Auditorias Federais, e as organizações não
sedeadas nos EUA apresentam à USAID
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A auditoria anual é bastante óbvia.
Visa responder a quatro perguntas:
1. Os relatórios financeiros apresentados
ao longo do ano eram exactos?
2. As regras, regulamentos e políticas que
regem a adjudicação foram cumpridas?
3. Qual é a situação de quaisquer
conclusões de auditorias anteriores?
4. Há despesas questionáveis?

Como é que Isso Ajuda
os Programas?
As conclusões das auditorias anuais dão à
organização possibilidade de ter um perito
externo a confirmar se ela está a funcionar
correctamente no apoio aos seus programas.
É como ter um exame de saúde à organização
todos os anos para verificar se tudo funciona
como deve e para detectar antecipadamente
os problemas.

ffCustos Permissíveis - Despesa suportada que
a USAID determinou ser um encargo aceitável.
ffAuditoria - Exame e análise independente
das actividades e dos registos do sistema.
ffConclusão - Resposta a um objectivo de
auditoria que é apoiada por comprovativos
suficientes, adequados e relevantes.
ffDecisão de Gestão - A avaliação pela gestão
de uma recomendação e a decisão sobre
uma acção adequada a tomar.

Detalhes do Relatório
A auditoria anual analisa a gestão de todos
os financiamentos recebidos do governo dos
EUA, tanto no caso dos recipientes como
dos subrecipientes. Por outras palavras, se a
organização tiver um Acordo Cooperativo e
financiamento directo da USAID, recebendo
também fundos dos Centros de Prevenção
e Controlo de Doenças dos EUA como
subrecipientas de outra ONG, o auditor vai
efectuar uma auditoria que cubra ambas
as adjudicações. Nem todas as organizações
que recebam financiamento da USAID
(tanto directamente como na qualidade de
subrecipientas) têm de efectuar auditorias anuais.
A lista seguinte resume os vários cenários em
que vários tipos de organização atingem o
limite que exige uma auditoria A-133:
• Organizações sem fins lucrativos dos
EUA que gastem acima de US$500.000 em

• Organizações sem fins lucrativos
estrangeiras cujo principal doador do
USG seja a USAID e gastem acima de
US$300.000 em fundos do USG durante
o respectivo ano fiscal.
• As organizações com fins lucrativos
estrangeiras cujo principal doador do USG
seja a USAID serão analisadas todos os anos
para se determinar se é exigível auditoria
(perguntar ao AOTR e ao AO
se a auditoria é necessária).
As organizações que não atinjam os requisitos
acima estão isentas dos requisitos de auditoria
anual, não sendo os custos destas imputáveis
salvo se o AO sollicitar uma auditoria
específica do projecto. No entanto, continua
a ser necessário disponibilizar os registos
para análise ou auditoria, a pedido da USAID.
Relembra-se que é necessário cumprir ainda
quaisquer requisitos de auditoria estabelecidos
pelo país anfitrião.
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Glossário de Auditoria

financiamentos do USG (directamente ou
como subrecipientes) durante o respectivo
ano fiscal.

Âmbito das Auditorias
A auditoria abrange o ano fiscal da
organização. Além disso, pode analizar
as conclusões de auditorias préviamente
efectuadas para determinar se as medidas
correctivas tomadas foram suficientes para
resolver os problemas encontrados.
Uma auditoria engloba normalmente toda a
organização. No entanto, se esta tiver apenas
um programa que receba financiamento da
USAID, é possível optar por uma auditoria
só do programa. Além disso, no caso de
organizações grandes e complexas com
múltiplas unidades operacionais distintas, é
possível concentrar a auditoria na que receba
fundos da USAID.

Quais São as Responsabilidades
dos Recipientes Principais e
Sub-recipientes Quando um
Subrecipiente é Auditado?
Os recipientes principais devem assegurar que
os subrecipientes que alcancem o limiar para
auditoria se sujeitem igualmente a ela.
Os subrecipientes apresentam as suas auditorias
directamente à USAID. A legislação americana
só exige que os subrecipientes apresentem as
suas auditorias aos recipientes principais quando
existirem conclusões relativas à adjudicação.
Alguns recipientes principais preferem exigir que
os subrecipientes lhes apresentem cópias das
auditorias, independentemente das conclusões,
estipulando isso por escrito nos acordos
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contratuais. Caso a organização, como recipiente
principal, pretenda os relatórios de auditoria dos
seus subrecipientes, deve inserir uma cláusula
nesse sentido nos seus sub-acordos.
Quando os subrecipientes apresentam problemas,
os recipientes principais devem emitir decisões
de gestão sobre as acções correctivas. Essas
decisões têm de ser tomadas no prazo de seis
meses após a recepção da auditoria.

Quem Pode Efectuar Auditorias?
A organização tem de contratar um auditor
independente e não governamental para
efectuar estas auditorias. A USAID reserva-se
o direito de efectuar ou providenciar outras
auditorias, análises e avaliações.

5

Relatórios: Requisitos e Vantagens

As organizações financiadas pela USAID e
com sede no estrangeiro devem contactar
a sua Missão regional ou nacional para
solicitarem uma lista das organizações
autorizadas a efectuar auditorias de programas
do USG. As organizações sem fins lucrativos
sedeadas nos EUA têm de seguir o processo
para aquisições e as normas estabelecidas
nos seus Acordos Cooperativos.
Se for determinada a necessidade de auditoria
para qualquer organização com fins lucrativos
financiada pela USAID, ela pode ser efectuada
por um funcionário dos governo dos EUA,
em vez de um auditor privado. Se não estiver
disponível nenhum auditor do USG, a USAID
ordena à organização que ela contrate um
da lista local das organizações autorizadas a
efectuar auditorias de programas do USG.
Todas as despesas de auditorias correctamente
efectuadas são admissíveis e podem ser
debitadas às adjudicações.

O Processo de Auditoria
A Figura 35 fornece um panorama do processo
de auditoria, e destacando com mais detalhe
as várias etapas da responsabilidade
da organização.

O processo de auditoria inclui
seis fases:
1. Pré-Auditoria - O que se tem de preparar
antes de o auditor poder começar a auditoria
formal. Identificar todos os fundos recebidos
da USAID e os programas ao abrigo dos quais
foram recebidos. Reunir os relatórios financeiros
relativos ao ano fiscal da auditoria. Preparar
um quadro de despesas efectuadas sob as
adjudicações da USAID e outro (resumido) de
conclusões de auditorias prévias (caso existam).
2. Auditoria - Recolha de informações e
relatório por escrito a efectuar por um auditor.
3. Reacção da Organização - A resposta às
conclusões da auditoria. Após a auditoria
concluída, a organização tem de preparar um
plano de acção correctiva para resolver cada
conclusão presente no relatório de auditoria.
Para cada problema indicar o seguinte:
• pessoa responsável;
• acção correctiva prevista; e
• data prevista de realização.
Caso a organização não concorde com
qualquer conclusão da auditoria ou ache
que não são necessárias acções correctivas,
deve ser apresentada uma explicação e as
razões específicas.
4. Apresentação - Reunião da documentação
necessária e apresentação da mesma à USAID.
As organizações sem fins lucrativos sedeadas
nos EUA têm de apresentar os seus pacotes
de auditoria à Câmara de Compensação

Figura 35 - Etapas Fundamentais do Processo de Auditoria
Pré-Auditoria
Identificar programas
financiados pelo
Governo dos EUA
Recolher SF-269s
Preparar quadro
de despesas
Enunciar conclusões
de auditorias
anteriores

Quem é
Responsável?
Linha
Temporal

Limites
Temporais
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A organização

Auditoria

Resposta

Parecer sobre os
relatórios financeiros
e despesas
Relatório sobre
controlos internos
Conclusões sobre
despesas questionáveis

Auditor

Fim do seu
ano fiscal

Decisão de Gestão

Apresentação

Para cada conclusão,
indicar a pessoa
responsável, a acção
correctiva prevista e
o prazo de realização
estabelecido
Há litígios?

A organização

Relatório recebido
do auditor

30 dias

As organizações sedeadas
nos EUA apresentam à
Câmara de Compensação
de Auditorias Federais
As organizações não
sedeadas nos EUA
apresentam ao
departamento financiador

A organização

Para recipientes,
o recipient principal toma
a decisão
Para o recipient principal,
o departamento financiador
ou supervisor toma
a decisão
Avaliar, planear e
emitir decisões

Departamento Supervisor
ou Recipient Principal

Pacote de
auditoria
apresentado

Decisão
emitida

6 meses

9 meses
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Federal Audit Clearinghouse (FAC)
Bureau of the Census
1201 E. 10th Street
Jeffersonville, IN 47132
EUA

de Auditoria Federal (Federal Audit
Clearinghouse, ou FAC) no prazo de 30 dias
após a recepção do relatório do auditor, ou
de nove meses após o final do respectivo ano
fiscal (o período de auditoria). Não é exigido
que se apresentem os pacotes de auditoria
directamente à USAID. Em vez disso, deve-se
apresentar um exemplar à FAC, e mais outro
a cada departamento do USG relacionado
com conclusões do relatório. O FAC distribui
posteriormente cópias à USAID e aos outros
departamentos financiadores aplicáveis,
conforme o que for necessário.

5. Decisão de Gestão - Análise das acções
correctivas propostas e tomada de uma
decisão. No prazo de seis meses após
a recepção do pacote de auditoria, o
departamento ou o recipiente principal
(no caso de conclusões de subrecipientes)
deve emitir a decisão de gestão
Pacote de Auditoria
ffFormulário SF-SAC (Formulário de Recolha
de Dados para Relatórios sobre Auditorias
(http://www.whitehouse.gov/omb/grants/
form_sf-sac/sfsac.pdf)
ffRelatórios Financeiros

As decisões de gestão devem afirmar
claramente se as conclusões de auditoria são
fundamentadas, os seus fundamentos e as
acções esperadas por parte da organização
auditada, como o reembolso de despesas não
admissíveis, o reajustamento financeiro ou outras.
Caso a organização auditada não
tenha efectuado a medida correctiva, é
estabelecido um calendário de acompanhamento da questão. A decisão de gestão
deve mencionar qualquer processo
de recurso ao dispor do auditado.
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6. Pós - Auditoria - Acompanhamento da
adopção e implementação de medidas
correctivas solicitadas. Após a tomada
de decisão do departamento responsável
do USG ou do recipiente principal, a
organização é responsável por implementar
quaisquer acções correctivas. Deve ser
mantida documentação que demonstre os
avanços em cada ponto.

Relatórios: Requisitos e Vantagens

As organizações estrangeiras e com
fins lucrativos podem ter normas de
apresentação diferentes, estabelecidas
pela USAID. Aconselha-se um contacto
com a USAID ou com o gabinete da Missão
nacional ou regional, para orientações. Após
a conclusão do plano de acção correctiva,
deve-se compilar o resto do pacote de
auditoria (ver caixa Pacote de Auditoria).

correspondente a cada uma das conclusões.
No caso de se receber financiamento de
vários departamentos do USG, o que for
encarregue da supervisão (o departamento
do governo dos EUA que forneça maior
montante de fundos em determinado ano)
assume a responsabilidade das decisões de
gestão relativas a conclusões de auditoria
relativas a vários departamentos.

Mesmo que não existam conclusões relativas
à USAID, esta pode solicitar uma cópia da
auditoria directamente à organização. Além
disso, a USAID reserva-se o direito de efectuar
as suas próprias auditorias, independentemente
dos resultados das realizadas.
Finalmente, têm de ser mantidos registos e
uma cópia do pacote de auditoria pelo menos
durante três anos após a apresentação ou a
resolução de uma das conclusões da auditoria
referente a esse ano. A USAID reserva-se
o direito de efectuar ou providenciar outras
auditorias, análises e avaliações.

ffQuadro de Despesas em Adjudicações
do Governo dos EUA
ffQuadro Resumido de Conclusões
de Auditorias Anteriores
ffRelatório do Auditor
• Parecer sobre os Relatórios Financeiros
• Parecer sobre o Quadro de Despesas
• Relatório sobre Controlos Internos para
os Relatórios Financeiros
• Relatório sobre Controlos Internos para
a Conformidade
• Quadro de Conclusões sobre Despesas
Questionáveis
ffPlano de Acção Correctiva

5.3.4 Relatórios de
Impostos Estrangeiros (IVA)
As Organizações que implementem
determinados projectos de desenvolvimento
estão isentas de certos impostos e taxas
estabelecidos pelo governo do país onde
trabalhem. As isenções aplicam-se tando a
recipientes principais como a subrecipientes
Os acordos bilaterais entre o governo
dos EUA e os governos anfitriões definem
separadamente para cada país as respectivas
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isenções e o processo para se requerer o
reembolso dos impostos pagos. Apresentamse abaixo várias isenções normais, bem como
impostos que pode ser necessário pagar. A
organização terá de se informar de quais as
isenções e os requisitos que sejam aplicáveis
nos países em que trabalhem.
Pontos chave dos Relatórios
de Impostos Estrangeiros (IVA)
Quem tem de apresentar o relatório:
Qualquer organização que adquira US$500
ou mais com fundos da USAID
Apresentação: Anualmente, a 16 de Abril
Formulário: Sem formulário padrão; ver linhas
gerais abaixo
Apresentar a: Se não estiver especificado,
apresentar ao FMO e ao AOTR

5

Como é que Este Relatório
Ajuda os Programas?
Relatórios: Requisitos e Vantagens

O Relatório de Impostos Estrangeiros ajuda a
confirmar que se usam os fundos do USG para
os fins previstos. A USAID usa-o para verificar
se os governos estrangeiros cumprem as
condições estabelecidas nos acordos bilaterais.
Todas as organizações que recebam
financiamento da USAID têm de apresentar o
Relatório de Impostos Estrangeiros anualmente a
16 de Abril. Todas as organizações que recebam
fundos da USAID têm de cumprir os requisitos de
relatório de impostos estrangeiros estabelecidos
pela embaixada dos EUA no país respectivo.

Isenção de Impostos na Maioria
dos Países
• Imposto de Valor Acrescentado (IVA) cobrado
sobre bens e serviços adquiridos no país, e
• direitos aduaneiros cobrados sobre bens
importados para o país para serem usados
em projectos financiados pela USAID.

Impostos não Isentos
• IVA ou imposto de transacções cobrado
sobre bens adquiridos fora do país
anfitrião onde se implemente o programa
financiado pela USAID. Por exemplo, se uma
organização comprar bens na África do Sul
para os usar num projecto financiado pela
USAID implementado em Moçambique,
não está isenta de IVA na África do Sul.
• As organizações com sede fora do
país anfitrião, nomeadamente sedeadas nos
Estados Unidos ou na Europa, não estão
isentas de IVA ou imposto de transacções
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no seu país de origem, quer os bens sejam
usados na sede ou no terreno.

Outros Impostos Cobrados
por Governos Anfitriões
Embora a USAID procure alcançar isenções em
todos os impostos aplicados pelos governos a
projectos estrangeiros de assistência, há vários
tipos de impostos que pode ser necessário
pagar, por exemplo:
• impostos cobrados sobre serviços,
nomeadamente de alojamento e de
arrendamento de instalações para
conferências;
• impostos laborais; e
• IVA sobre projectos não financiados pelo USG.
Deve-se confirmar com a Missão no país e os
outros doadores os detalhes sobre os impostos
que cada organização pode ser obrigada a pagar.

Os recipientes da USAID possuem a cláusula
"Relatório de Impostos Estrangeiros" nas
disposições padrão dos seus acordos.

Detalhes Nacionais
Cada país negoceia o seu acordo bilateral
com os Estados Unidos, que inclui disposições
relativas à tributação da assistência estrangeira
dos EUA. Essas disposições estabelecem
normalmente quais os impostos passíveis de
isenção e como é que as organizações que
implementem programas financiados pela USAID
podem obter o reembolso dos impostos pagos.
As isenções e os processos de reembolso
podem variar muito de país para país, mas
compete à organização verificar junto da Missão
quais as normas aplicáveis no país em que
se encontre.
Deve-se contactar com a equipa nacional
da USAID para se obter resposta para as
seguintes perguntas:
• Quais os impostos, caso existam, estamos
isentos de pagar?
• Quais os impostos, caso existam, temos
de pagar?
• Qual é o processo para se obterem isenções
ou reembolsos?
O processo para se obterem isenções ou
reembolsos varia de país para país. Alguns
países emitem certificados de isenção de IVA,
a apresentar aos vendedores no momento
da compra. Outros exigem o pagamento do
IVA, pedindo-se mais tarde o seu reembolso,
através dos Serviços Tributários ou junto da
Missão ou da Embaixada local.

www.ngoconnect.net

Figura 36 - Período Coberto no Relatório de Impostos Estrangeiros
1 de Outubro
Arranque do
Ano Fiscal do USG

30 de Setembro
Final do Ano Fiscal
do USG

31 de
Março

16 de Abril
Apresentação
do Relatório

Figura A:
Impostos Pagos
Figura B:
Total de Reembolsos Recebidos
Figura C:
Reembolsos Recebidos de Impostos Pagos durante o Ano Fiscal Anterior (Fig. A, acima.)

Quem Tem de Apresentar
o Relatório

Setembro do ano anterior. É necessário inserir no
relatório os três números seguintes:

Qualquer organização que tenha adquirido
bens em valor igual ou superior a US$500 com
fundos da USAID, ou que tenha pago direitos
de importação no país em que tiver operado
durante o ano fiscal anterior, tem de apresentar
o relatório anual de impostos estrangeiros.
Este relatório é necessário mesmo que não se
paguem quaisquer impostos sobre esses bens
no período do relatório.

• Número B. Reembolsos recebidos durante
o ano fiscal anterior, independentemente de
quando foi pago o imposto respectivo.

Que Impostos Devem Constar
do Relatório?
Só se devem incluir no Relatório de Impostos
Estrangeiros os impostos pagos se se
verificarem as seguintes condições:
• Foram pagos ao governo no país do local
de implementação.
• A transacção foi de valor igual ou superior
a US$500 (excluindo o IVA).
• A organização beneficia de isenção dos
impostos pagos (por exemplo, se a organização
não estiver isenta de pagamento de impostos
sobre o alojamento em determinado país, não
os deve incluir no relatório).
• As aquisições serem relativas a projecto da
organização financiado pela USAID. (Todas
as compras devem constar do relatório,
independentemente da origem dos fundos,
desde que legitimamente façam parte
do projecto.)

Quando Deve Ser Apresentado
o Relatório? Que Período de
Tempo Deve Cobrir?
O relatório deve ser apresentado anualmente até
dia 16 de Abril, e deve englobar o período que vai
de 1 de Outubro do passado ano fiscal até 30 de
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• Número C. Reembolsos recebidos por
impostos pagos até 31 de Março do ano
fiscal corrente em que se efectuar o relatório.

Relatórios: Requisitos e Vantagens

Todos os subrecipientes de qualquer adjudicação
com compras no país iguais ou superiores a
US$500 têm igualmente de registar os impostos
pagos e os reembolsos recebidos. Os dados dos
subrecipientes são incorporados directamente no
relatório das organizações.

• Número A. Impostos pagos ao governo
anfitrião durante o ano fiscal anterior. Inclui
IVA e direitos aduaneiros.

Apresentação do Relatório
O relatório deve ser apresentado ao gabinete
indicado no Acordo Cooperativo, na cláusula
Relatórios de Impostos Estrangeiros, ou
conforme as instruções da Embaixada dos
EUA ou pelo Gabinete de Gestão Financeira
da USAID no país. Deve também ser enviada
cópia ao AOTR.
Não existe um formulário padrão para o
relatório, mas ele tem de conter o seguinte:
• nome da organização;
• nome do contacto, com telefone, fax
e e-mail;
• número(s) do(s) acordo(s);
• montante de impostos estrangeiros
calculados por governo estrangeiro sobre
compras avaliadas em US$500 ou mais
e financiadas com fundos da USAID, nos
termos de acordo, durante o ano fiscal
anterior. Caso se trabalhe em vários
países, cada país tem de ser indicado
separadamente. No entanto, se se trabalhar
com vários projectos dentro de um país,
devem ser apresentados totais para cada
país. Só devem constar do relatório os
impostos estrangeiros calculados pelo
governo estrangeiro do país onde se
trabalhe, excluindo-se os impostos aplicados
por terceiros. Por exemplo, se um programa
for em Moçambique mas ele adquirir
algo na África do Sul recorrendo a fundos
da assistência estrangeira, os impostos
aplicados pela África do Sul não devem
constar do relatório; e
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Figura 37 - Exemplo de Relatório de Impostos Estrangeiros
País

Impostos Aplicados durante
o Ano Fiscal 08

Moçambique
Tanzânia

Total de Reembolsos
Recebidos durante o Ano
Fiscal 08

US$0

US$500

US$0

US$1.000

US$1.000

US$1.000

• todos os reembolsos recebidos durante o ano
fiscal anterior, independentemente de quando
foi pago o imposto respectivo. Além disso
deve-se introduzir um número independente
que forneça o total dos reembolsos de
impostos aplicados durante o ano fiscal do
relatório mas recebidos até 31 de Março. Este
segundo número deve ser um subconjunto do
primeiro. Ver um exemplo na Figura 37.
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Exemplo de Relatório de
Impostos Estrangeiros
Relatórios: Requisitos e Vantagens

Organização: MinhaONG
Contacto: Jane Smith
Telefone: +255-555-5555
Fax: +255-555-5556
E-mail: jane@minhaong.org
Número do Acordo: XYZ-123
Neste exemplo, a organização opera em
dois países: Moçambique e Tanzânia. Os
montantes desta tabela são resumos por país
e não estão decompostos por projecto ou
por subrecipiente. Durante o ano fiscal 08, o
governo moçambicano não aplicou quaisquer
impostos ao recipiente principal (nem aos
subrecipientes, se existirem). No entanto,
reembolsou à organização US$500 de impostos
cobrados antes desse ano fiscal. Durante o
mesmo ano fiscal, o governo tanzaniano aplicou
à organização US$1.000 em impostos, mas
reembolsou-a integralmente até 31 de Março
de 2009. Tem de se apresentar um Relatório de
Impostos Estrangeiros para cada país (Tanzânia
e Moçambique), conforme as instruções do
departamento financiador.

Controlar Pagamentos
e Reembolsos de IVA
e Direitos Aduaneiros

As organizações devem criar um processo
para controlarem o IVA e os direitos aduaneiros
pagos e para requererem e receberem os
respectivos reembolsos do governo anterior.
A implementação deste tipo de processo
simplifica imenso os relatórios anuais e ajuda
a assegurar que os fundos da organização
ajudem a prestar serviços aos utentes.
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Reembolsos Recebidos de
Impostos Aplicados durante
o Ano Fiscal 08 até 31 de
Março

Devem-se equacionar as seguintes estratégias
para o controlo dos pagamentos e reembolsos
do IVA:
• Criar uma listagem de todas as isenções e
dos impostos aplicáveis, para que todos os
que na organização participem nas aquisições
conheçam essa directiva. Transmiti-la
igualmente aos subrecipientes.
• Criar um código específico no sistema
contabilístico para monitorizar todos os
pagamentos de impostos com isenção.
Deve ser usado só para os impostos
com isenção, e não para os impostos
legitimamente pagos.
• Criar um código específico no sistema
contabilístico para monitorizar a recepção
de pagamentos de reembolsos de impostos
efectuados pelo governo anfitrião. Verificar
a possibilidade de relacionar os reembolsos
recebidos com o registo contabilístico
original que contenha os impostos pagos.
Isto permitirá facilitar a identificação de quais
os reembolsos que foram ou não recebidos.
• Estabelecer um registo que monitorize o
processo de pagamento e reembolso de
impostos. Neste devem ser inseridos todos
os pagamentos de impostos, os pedidos
de reembolso e os pagamentos recebidos.
Sugere-se que se elabore uma directiva para
a manutenção de cópias dos recibos e dos
pedidos de reembolso enviados ao governo
anfitrião ou ao gabinete da USAID, conforme
aplicável (ver Figura 38). O processo poderá
ser configurado de forma a corresponder
aos requisitos nacionais da USAID ou do
governo anfitrião relativos à apresentação de
pedidos e ao tempo de espera previsto para
os reembolsos de impostos.
• Tendo em conta que os subrecipientes podem
ter também aquisições de bens e outras
despesas cobertas por estas disposições, a
organização deve colaborar com eles para que
lhe apresentem os respectivos relatórios antes
do prazo de 16 de Abril, de forma a dar tempo
para que os seus dados sejam incluídos no
relatório daquela. Note-se que esses relatórios
devem abranger também os reembolsos até
31 de Março, pelo que o prazo a estabelecerlhes terá de se situar entre 1 e 15 de Abril.

www.ngoconnect.net

Figura 38 - Exemplo de Registo de Monitorização de Impostos Estrangeiros
Acct.
Sys.
Ref.
n.º

Data

Vendedor

Descrição

210

23Out 07

Provisões
ABC

Mobiliário de
escritório

223

15 Jan 08

DEF
Importações

235

02 Fev 08

236

02 Fev 08

Valor da
Transacção
(antes de
IVA)*

IVA*

Projecto

Data de
Pedido de
Reembolso

Data de
Recepção
de
Reembolso

$1,200

$120

NPI
Etiópia

31 Out 07

15 Jan 08

Kits HBC

$1,000

$100

NPI
Etiópia

31 Jan 08

GHI
Computers

Computadores

$2,000

$200

Projecto
OVC

JKL Inc.

Impressora

$500

$50

Projecto
OVC

* Aconselha-se monitorizar os pagamentos e os reembolsos na divisa local.

Exemplo de Registo
para Monitorizar o IVA

5.4 Sumário e Referências
As chaves para relatórios de sucesso são
simplesmente conhecer os seus requisitos e
reservar tempo suficiente para se cumprirem os
prazos. Este capítulo apresentou um panorama
claro daquilo que a USAID pretende em
termos de requisitos específicos de relatórios
e de prazos da sua apresentação, bem como
das boas práticas para o preenchimento de
relatórios eficientes. Além disso, explicou
também como o processo de elaboração de
relatórios pode ser um instrumento de gestão
fundamental e reforçar a capacidade das
instituições para servirem melhor os utentes.
Agora, compete à organização colocar mão à
obra e apresentar os relatórios a tempo e horas.
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Relatórios Financeiros
• 22 CFR 226 - Administração de
Adjudicações de Assistência para
Organizações Não Governamentais dos
EUA (Ver subsecções 51 para monitorização
e relatórios de desempenho de programas,
52 para relatórios financeiros e 71 para
procedimentos de encerramento).
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/
text-idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/
Title22/22cfr226_main_02.tpl

Relatórios: Requisitos e Vantagens

A Figura 38 exemplifica um registo para
monitorização dos pagamentos de IVA, de
pedidos de reembolso e de pagamentos
recebidos. Pode-se criar um registo idêntico
para cada país em que se opere, que pode
abranger todos os pedidos relativos a esse
país, mesmo de projectos diferentes. É
possível utilizá-lo igualmente para monitorizar
os pagamentos de IVA de transacções de
menos de US$500 para fins de auditoria,
embora estas não devam ser incluídas no
Relatório de Impostos Estrangeiros solicitado
pela USAID.

Referências

Auditorias
• Directrizes para Auditorias Financeiras
Contraídas por Recipientes Estrangeiros
http://www.usaid.gov/policy/ads/500/
591maa.pdf
• OMB Circular A-133: Auditorias de Estados,
Governos Locais e Organizações Sem
Fins Lucrativos
http://www.whitehouse.gov/omb/circulars/
a133/a133.html
• USAID ADS Capítulo 591: Auditorias
Financeiras de Contratados da USAID,
Recipientes e Entidades de Governos
Anfitriões
http://www.usaid.gov/policy/ads/500/591.pdf
• FAR (48 CFR parte 42)
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/
waisidx_08/48cfr42_08.html
Relatórios de Impostos Estrangeiros
• Orientação sobre a Implementação da
Secção 579 (Tributação da Assistência
ao Estrangeiro aos EUA)
http://www.usaid.gov/policy/ads/300/
302mac.pdf
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