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O presente manual foi preparado para informar os funcionários dos Ministérios da Saúde homólogos sobre as 
directrizes e os procedimentos da Organização Mundial da Saúde (OMS) que se aplicam a diversos domínios 
importantes e em relação aos quais ambas as organizações trabalham em conjunto para atingir resultados na 
área da saúde. Ou seja, referem-se a: disposições contratuais para a implementação de programas incluindo 
a cooperação financeira directa, acordos de prestação de serviços técnicos, cartas de acordo, bolsas de 
formação, deslocações e aquisições. 

Este manual visa reforçar a compreensão das normas de funcionamento interno da OMS, deixar claras as 
expectativas, definir atribuições e responsabilidades bem como aumentar a eficiência da cooperação entre a 
OMS e os Ministérios da Saúde da Região Africana. 

O manual não é exaustivo, nem pretende fornecer interpretações rígidas das políticas da OMS. Antes apresenta 
uma visão geral do modo como a OMS funciona para levar a cabo actividades. 

A Organização reserva-se o direito de rever, suspender, revogar, cessar ou alterar qualquer uma das suas 
políticas, no todo ou em parte, por iniciativa própria, quer constem do presente manual ou de outro documento. 
Em caso de discrepância entre este manual e a actual política da Organização, prevalecerá esta última. 

 

Finalidade deste manual
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Mandato da OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está mandatada para dirigir e coordenar a saúde, a nível internacional, 
no âmbito do sistema das Nações Unidas: 

a) Proporcionando liderança em assuntos fundamentais para a saúde e participando em parcerias   
 quando é necessária uma acção conjunta;

b) Formulando a agenda da investigação e estimulando a geração, tradução e divulgação de   
 conhecimentos valiosos;

c) Definindo normas e padrões e promovendo e monitorizando a sua implementação;

d) Articulando opções de políticas éticas e alicerçadas em dados factuais;

e) Prestando apoio técnico, catalisando a mudança e formando capacidades institucionais   
 sustentáveis; e

f) Monitorizando a situação sanitária e avaliando as tendências ao nível da saúde.

A OMS intervém nas seguintes áreas:           

Estrutura e presença da OMS:

A OMS opera através de 149 escritórios implantados em países, territórios e zonas onde se localiza, de seis 
escritórios regionais e da sua sede (HQ) sita em Genebra. Os seis Escritórios Regionais abrangem as seguintes 
Regiões: África, Américas, Mediterrâneo Oriental, Europa, Sudeste Asiático e Pacífico Ocidental. O Centro 
Mundial de Serviços da OMS (GSC) é uma das extensões da sede e está sediado em Kuala Lumpur. 

Introdução
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Atribuições e responsabilidades dos diferentes níveis da Organização

Compete à Representação da OMS num país (WCO) dirigir a implementação de uma Estratégia de 
Cooperação com os Países (CCS), prestar assistência técnica e aplicar e acompanhar compromissos 
assumidos, convenções e instrumentos jurídicos internacionais. De igual modo, compete-lhe defender 
a colaboração intersectorial e liderar o trabalho entre a OMS e outras agências das Nações Unidas. 
Trabalha para integrar as prioridades sanitárias nacionais na Agenda de Desenvolvimento e no Quadro 
Geral de Assistência ao Desenvolvimento da ONU (UNDAF). As suas Representações nacionais 
apoiam a adaptação e implementação das orientações e instrumentos a nível nacional, promovem a 
investigação e reforçam as capacidades de investigação dos países e fornecem dados nacionais para 
se estabelecerem normas/padrões mundiais. Por outro lado, as Representações lideram o diálogo 
sobre políticas de saúde e proporcionam consultoria aos seus homólogos nacionais. Lidera igualmente 
a monitorização e avaliação das políticas e programas nacionais e trabalha para apoiar a recolha, 
análise, divulgação e utilização dos dados de modo a monitorizar a situação sanitária nacional. 

O Escritório Regional da OMS fornece apoio técnico às suas Representações nos países, além de liderar 
a colaboração técnica nos países onde a OMS não tem presença física. Fornece ainda capacidades de 
intervenção rápida, em situações de emergência, apoia os Estados-Membros em prol da sua efectiva 
participação nos órgãos directores e do seu envolvimento em iniciativas internacionais. Convoca 
reuniões intergovernamentais regionais e grupos de trabalho, assim como apoia a participação dos 
Estados-Membros em iniciativas internacionais. Controla a implementação das normas e padrões ao 
nível regional e coordena a definição e a implementação da agenda de investigação regional. O Escritório 
Regional adapta políticas ao contexto regional e lidera a formulação de políticas e estratégias regionais, 
conforme for mais indicado. Também acompanha a situação e as tendências sanitárias, procedendo à 
agregação, validação, análise, divulgação e utilização dos dados relacionados com a saúde.

A Sede da OMS fornece apoio técnico aos Escritórios Regionais, além de elaborar orientações 
corporativas para a CCS e de promover a aplicação das melhores práticas a nível mundial. A Sede 
assume a liderança na definição da agenda mundial da saúde, a elaboração de instrumentos jurídicos 
compromissos e convenções internacionais. Convoca e coordena iniciativas e fóruns mundiais de 
saúde. Por outro lado, estabelece normas e padrões técnicos, desenvolve metodologias, orientações 
e instrumentos. Lidera a concepção e a promoção da agenda mundial de investigação e inovação e 
formula políticas, estratégias e planos mundiais de saúde pública. A Sede monitoriza a situação e as 
tendências mundiais da saúde, além de elaborar orientações e metodologias para a avaliação dos 
programas sanitários e das políticas nacionais e de sistemas reforçados de informação sanitária. 

O Centro Mundial de Serviços (GSC) fornece um pacote de serviços administrativos ao Secretariado 
da OMS, incluindo: a gestão dos fornecedores, recursos humanos, serviços de pagamentos salariais, 
gestão de licenças laborais, processamento das ordens de compra, liquidação de facturas, pagamento 
de despesas de viagem a funcionários e colaboradores externos e sistema de adjudicação. 
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COOPERAÇÃO FINANCEIRA 
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1.1 Princípios gerais

Nos termos dos acordos de CFD, os pagamentos são feitos pela OMS para cobrir o custo de material ou 
actividades que, de outro modo, seriam suportados pelos governos, para reforçar a sua capacidade de 
desenvolvimento sanitário e a eficácia da sua participação ou cumprir os seus compromissos no quadro da 
cooperação técnica da OMS a nível nacional. 

Os acordos de CFD devem cumprir os seguintes critérios:

As actividades da CFD estão sujeitas às mesmas normas de prestação de contas aplicáveis aos programas 
de saúde e de avaliação em termos de pertinência, eficiência, eficácia e impacto como qualquer programa, 
projecto ou actividade de cooperação técnica da OMS a nível nacional. 

Os tipos de actividades sobre as quais incidem um acordo de CFD terão de ser previamente acordados entre a 
OMS e o MdS e especificados no orçamento aprovado.   

Cooperação Financeira Directa 
(CFD)

    
   

Figura 1: Critérios aplicáveis aos acordos de CFD

   
   

Os acordos de CFD devem 
contribuir directamente para a 
implementação do Programa de 
Trabalho da OMS no país

Relevantes

Todos os acordos de CFD 
devem ser planeados e 
orçamentados no início de 
cada biénio

Planeados

Deve ficar claramente 
demonstrado como as 
actividades planeadas 
contribuem para a obtençao dos 
principais produtos/ resultados 
do programa da OMS e por que 
foi escolhida a CFD como modo 
de implementaçao 

Justificados com os requisitos 
dos doadores

Conformes
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A política da OMS relativa à CFD define os tipos de despesas autorizadas e despesas não autorizadas que 
poderão ser assumidas ao abrigo de um acordo de CFD, como abaixo se ilustra: 

Qualquer despesa incorrida ao abrigo de um acordo de CFD, para além daquelas mencionadas na figura acima, 
apenas será admissível desde que seja, a título excepcional, aprovada pelo Director Regional. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       Figura 2: Tipos de despesas autorizadas e despesas não autorizadas podendo ser suportadas no 
quadro da CFD

Convém notar que a CFD não pretende ser um mecanismo de aquisições enquanto tal. Não obstante, relativamente 
a pequenas aquisições de bens e serviços necessários para executar uma actividade de CFD aprovada (p. ex., 
aluguer de salas de reuniões, impressão de materiais de formação, compra de artigos de papelaria, etc.), as 
compras serão efectuadas de acordo com os procedimentos internos do Ministério da Saúde. Para proceder 
a essas aquisições admitidas, os procedimentos do MdS deverão seguir as práticas relativas a aquisições 
e contratações geralmente aceites, em particular: relação preço-qualidade, imparcialidade, integridade, 
transparência e selecção competitiva dos fornecedores. 

1.2 Visão geral do fluxo operacional da CFD desde a elaboração de propostas  
 até ao reporte da informação

O processo de assinatura, execução e reporte da informação sobre os acordos de CFD envolve muitas partes 
interessadas, incluindo o MdS, a Representação da OMS no país, o Escritório Regional da OMS e o Centro 
Mundial de Serviços da OMS (em Kuala Lumpur).

A seguir apresenta-se uma ilustração do fluxo operacional da CFD, desde a elaboração de propostas até o reporte 
da informação. Poderá haver ligeiras variações entre os países, contudo o fluxo operacional permanece válido 
na maioria dos casos. O fluxo operacional abaixo exposto mostra que o processo da CFD pode ser moroso e 
envolve muitas partes interessadas. Por conseguinte, é fundamental contar com um planeamento antecipado, 
um reforço de comunicação e uma estreita colaboração entre o MdS e a OMS. 

Seminários / Acções de formação.
Viagens ao terreno para os programas 
da OMS (i.e. suplementos de per diem, 
pagamento especial de subsistência, 
despesas de viagens locais).

Custos operacionais das actividades de 
saúde pública, tais como campanhas de 
vacinação de larga escala.

Despesas 
autorizadas

Compra de activos.
Custos de construção / 
renovação.

Manutenção do equipamento 
médico.

Salarios ou complementos 
salariais / Subsidios.

Custos de viagens internacionais.

Despesas não 
autorizadas
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Tabela 1: Fluxo operacional do processo da CFD desde a elaboração de propostas até ao reporte da 
informação

Parte responsável Passo   Processo de CFD 

Unidade dos 
Programas do MdS 

  Passo 1 
O Ministério da Saúde elabora e apresenta uma proposta à 
Representação da OMS

Prepara um projecto de proposta para as actividades futuras, em consulta 
com o funcionário responsável pelo programa na Representação da OMS 
no País.
Faz circular a proposta internamente, para aprovação.
O funcionário autorizado do MdS aprova a proposta e envia um pedido 
oficial da CFD para ser apreciado pela Representação da OMS no País.

Representação da 
OMS no país

  Passo 2 A Representação da OMS no país avalia a proposta do MdS para 
aprovação ou rejeição  

  O responsável da Representação pelo programa analisa o pedido do MdS e 
avalia-o em termos de rigor, viabilidade e relevância para o Plano de Acção 
acordado e para os resultados do programa. Verifica igualmente a situação 
dos relatórios em atraso de anteriores CFD, antes de autorizar a proposta do 
MdS e iniciar a acção apropriada, do seguinte modo:

1. Confirma que não existem relatórios pendentes, prepara uma justificação 
para implementar a actividade ao abrigo da CFD e recomenda a aprovação 
para assinatura autorizada da OMS, normalmente do Representante da OMS;

2. Recomenda a rejeição do pedido, no caso de existirem relatórios pendentes 
de CFD e notifica o MdS dessa decisão;

3. No caso de relatórios em atraso e apenas se a actividade proposta estiver 
relacionada com uma emergência, é necessária uma justificação aceitável, 
antes de se obter uma aprovação excepcional do Director Regional (se 
os relatórios tiverem menos de um ano de atraso) ou do Controlador 
Financeiro da Sede (se os relatórios tiverem um atraso superior a um ano). 

Representação da 
OMS 

Centro Mundial de 
Serviços da OMS 
(GSC)

  Passo 3 Processamento do acordo de CFD no sistema ERP da OMS (GSM) e 
desembolso de fundos

O pessoal administrativo da Representação da OMS no País regista 
uma “Requisição” de Serviços no GSM, com todos os documentos 
comprovativos.  
Uma vez aprovada a requisição, o GSC gera uma Ordem de Compra e envia 
o acordo CFD final à Representação da OMS no País para que seja assinado. 
Depois da assinatura do acordo por um oficial autorizado representando o 
MdS e a OMS, é aplicado um recibo no GSM confirmando que a “Entrega 1 
da CFD: Contrato de CFD assinado” foi recebido e que os fundos podem ser 
desembolsados para o MdS. 
O GSC processa o pagamento por transferência bancária para a conta 
bancária do MdS.
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Parte responsável Passo   Processo de CFD 

Unidade dos 
Programas do MdS 

Representação da 
OMS 

 Passo 4 Implementação da actividade 

Depois de receber os fundos e em coordenação com 
a Representação da OMS no País, o MdS começará a 
implementação das actividades planeadas. 

A Representação da OMS no País monitorizará a implementação 
das actividades, através de reuniões de seguimento e visitas 
ao terreno, para se certificar de que as actividades são 
implementadas conforme acordado. 

 Passo 5 Apresentação de relatórios financeiros e técnicos

Unidade dos 
Programas do MdS 

Representações e 
Escritórios Regionais 
da OMS

Centro Mundial de 
Serviços da OMS 
(GSC)

O MdS prepara e apresenta os relatórios financeiros e técnicos. 
Os relatórios devem estar de acordo com os termos do acordo 
e do orçamento aprovado e ser homologado pelos  funcionários 
autorizados competentes.  Qualquer saldo não utilizado deve 
ser restituído e os talões de depósito entregues ao WCO 
juntamente como relatório certificado.
O Funcionário Responsável pelos Programas analisa os 
relatórios apresentados e preenche o formulário de Autorização 
do Financiamento e Certificação das Despesas (FACE), 
preenchendo a Coluna “D” sobre despesas aceites pela OMS e 
a Coluna “E” sobre o saldo remanescente
Os reembolsos devem ser atentamente monitorizados e a PO 
apenas é encerrada depois de recebidos os reembolsos na 
conta bancária da OMS.
O formulário FACE é certificado pelo Funcionário Responsável 
pelos Programas e o Representante da OMS. 
Se a Representação da OMS no País considerar que os 
relatórios não foram preparados de modo satisfatório, eles 
serão rejeitados e o MdS será notificado para os rever e voltar 
a apresentar. 
O pessoal administrativo responsável da Representação da 
OMS no País partilhará os relatórios certificados com o MdS 
e carregará as cópias electrónicas no sistema electrónico da 
OMS, antes de aplicar um recibo no GSM pela “Entrega 2 da 
CFD: relatório da CFD”. 
A Unidade de Orçamento e Finanças do Escritório Regional 
da OMS analisará os relatórios apresentados para controlo da 
qualidade antes de aprovar o Recibo. 
A Representação da OMS no País solicitará o encerramento da 
PO pelo GSC. 
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1.3 Elaboração da proposta de projecto e repartição orçamental 

Para solicitar à OMS que financie um novo projecto no regime de CFD, o MdS deverá elaborar uma proposta 
descrevendo os aspectos técnicos e financeiros do projecto. Note-se que qualquer actividade que se queira 
implementar ao abrigo das disposições da CFD deverá ser aprovada no Orçamento-Programa e no Plano 
Operacional. Isso aplica-se às actividades relativas a situações de surtos e emergências. Pedidos ad hoc não 
podem ser aprovados. 

Enquanto elaboram a proposta de projecto, os funcionários responsáveis do MdS deverão trabalhar em estreita 
colaboração com a equipa da OMS no país, antes de apresentar a proposta para aprovação interna, de modo a 
assegurar a solidez técnica e o rigor do orçamento proposto. 

1.3.1 Componente técnica da proposta de projecto 

Uma proposta de projecto sólida deverá, normalmente, incluir a seguinte informação:

1. Termos de referência: incluindo programa detalhado/descrição da actividade, intervenções   
 propostas e resultados esperados.          
2. Cronogramas: incluindo fases de execução, calendário das actividades de monitorização, datas para  
 apresentação de relatórios e reporte da informação, etc.      
3. Localização das intervenções a implementar.         
4. Informação sobre outros parceiros (p. ex., outras agências da ONU, ONG, etc.) envolvidos na   
 implementação da actividade e respectivos papéis/contributos.      
5. Elementos mensuráveis: i.e., número de formandos, número de crianças vacinadas, etc.   
6. Pressupostos e riscos.            
7. Lições aprendidas de projectos semelhantes anteriormente implementados (caso se aplique).  
8. Indicadores-alvo e de referência a utilizar para avaliar o desempenho.      
9. Esclarecimento sobre qualquer apoio adicional, para além do financiamento, que se espera da parte  
 da OMS.             
10. Informação sobre os contactos dos responsáveis pela implementação dos programas na OMS e no  
 MdS. 

Para além disso, o responsável da Representação da OMS no país deverá preparar um modelo para fundamentação 
da CFD, fornecendo a seguinte informação: 

a) Por que motivo a CFD é o mecanismo mais apropriado para executar a actividade;   
b) Breve descrição do modo como as actividades se conformam com os requisitos dos doadores;  
c) Realizações mensuráveis;          
d) Resultados esperados.

1.3.2 Componente financeira da proposta de projecto - a repartição orçamental 

A repartição orçamental é uma componente importante da proposta de projecto, devendo basear-se na 
orçamentação realista dos recursos humanos e financeiros necessários para executar as actividades objecto 
de acordo. Convém lembrar que a OMS apenas aceita a repartição orçamental por rubricas, o que significa 
que o MdS terá de identificar todas as rubricas orçamentais envolvidas durante a implementação da actividade 
(por exemplo: subsídio diário, transportes, impressão, combustível, etc.) e estimar o custo de cada rubrica 
orçamental.              
              
Para cada rubrica, devem ser fornecidos elementos específicos, incluindo datas, duração, local, número de 
participantes, subsídio diário, valor das ajudas de custo, natureza da viagem, custo estimado da viagem, 
despesas correntes, incluindo combustível e manutenção, número de documentos a imprimir ou traduzir.
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O valor dos suplementos das ajudas de custo e o pagamento de abonos especiais deve ser determinado, 
quando possível, em consulta com o Representante Residente das Nações Unidas/PNUD ou com o governo, 
devendo ser inferior à ajuda de custo de viagem da OMS aplicável a esse país ou à taxa de ajuda de custo do 
Estado. Nos casos em que a equipa da ONU no país tenha adoptado as taxas do respectivo Estado, passam 
a ser essas as taxas padrão usadas na CFD. Os MdS deverão consultar com as Representações da OMS no 
país para se certificarem que aplicam as taxas de ajuda de custo adequadas. 

Tabela 2: Exemplo para formular a repartição orçamental

Rubricas 
orçamentais

Exemplos

Número de 
contributos 
necessários 
para executar 
uma actividade

Quantos vacinadores / supervisores são necessários para implementar uma 
campanha da poliomielite? 

Quantos veículos são necessários para transportar os vacinadores e os 
supervisores?

Quantas salas de reuniões são precisas para a formação?

X

Custo unitário Qual a taxa de subsídio diário (DSA) aplicável por vacinador/supervisor?

Qual o custo do aluguer de cada veículo?

Qual o custo de uma sala de reuniões e intervalo para café por pessoa por 
dia?

X

Unidades de 
tempo

(Número de 
dias, número 
de horas, 
semanas) 

Quantos dias devem os vacinadores / supervisores trabalhar para completar 
a vacinação da população-alvo?

Por quantos dias é preciso alugar o veículo?

Por quantos dias vai ser alugada a sala de reuniões e quantos intervalos 
serão programados?

Quando se prepara a repartição orçamental é conveniente ter em conta que o custo das rubricas orçamentais 
tem de ser estimado precisamente; a repartição orçamental será a referência com base na qual a OMS irá 
posteriormente analisar os relatórios financeiros e aceitar ou rejeitar as despesas. 

Qualquer desvio significativo em relação à repartição orçamental deve ser documentado por escrito, requerendo 
a aprovação da Representação da OMS no país que deve ser obtida antes de efectuar despesas. Deve constar 
da documentação comprovativa conservada nos ficheiros do MdS e partilhada com a Representação da OMS 
para integrar os seus registos. 

Ao finalizar a repartição orçamental, é preciso verificar que não contém erros aritméticos e que foi preparada 
com base em estimativas de custos realistas. A repartição orçamental deve ser apresentada na moeda local. 
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Deve evitar-se o uso de rubricas orçamentais não especificadas como, custos “administrativos / outros / vários 
/ gerais”. Devem ser fornecidas explicações sobre o modo de cálculo desses custos.

Por outro lado, presentemente a OMS opera de acordo com as IPSAS (Normas internacionais da contabilidade 
pública) e aplica a contabilidade baseada no princípio da especialização dos exercícios. Um dos princípios 
importantes das IPSAS refere-se ao “princípio da entrega”, o que significa que as despesas apenas são 
pagas quando os bens são efectivamente recebidos ou os serviços prestados. Se a actividade não tiver sido 
implementada, o MdS não pode incluir os seus custos nos relatórios como despesas. Isto é particularmente 
importante para as organizações que aplicam uma contabilidade de caixa. 

A OMS está isenta do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e, portanto, não deve ser imputado ao orçamento 
em nenhum projecto financiado pela OMS. 

 Tabela 3: Exemplo de repartição orçamental rejeitada e motivos da rejeição

Nº. da rubrica 
orçamental 

Descritivo Custo em 
USD Motivos da rejeição: 

A repartição orçamental é 
apresentada em USD. 

A repartição orçamental não é 
suficientemente pormenorizada. 

A compra de bens não foi 
autorizada ao abrigo da CFD.

As despesas diversas não estão 
justificadas.

O montante total solicitado não 
está certo.

  1 Formação 3 000

  2 Reuniões 2 000

  3 Ajudas de custo 5 000

  4 Transportes 4 500

  5 Compra de impressora 
e computador portátil

10 000

  6 Diversos 1 500

 MONTANTE TOTAL SOLICITADO                         27 000   

Embora não exista um modelo-padrão para elaborar a repartição orçamental, o Anexo 1 propõe um 
exemplo.

Ao finalizar a proposta de projecto, o MdS terá de se certificar que cumpre os critérios seguintes:
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Critérios Requisitos

Abrangente e 
pormenorizada

A proposta deve fornecer toda a informação necessária (programática e 
financeira) que permita aos responsáveis pelos programas da OMS tomar uma 
decisão fundamentada, antes de aprovar ou rejeitar o pedido. A proposta deve 
definir a relação entre a execução da actividade e as prioridades sanitárias 
nacionais. Deve ser suficientemente pormenorizada para responder às 
seguintes perguntas: Qual a natureza das actividades a financiar? Quem são 
os beneficiários-alvo e quantos são? Quais são os resultados esperados do 
projecto? Por que motivo deverá a OMS financiar o projecto? O orçamento 
proposto apresenta a discriminação por rubrica orçamental? Qual o calendário 
de implementação? Quem mais contribuirá para a implementação? Que 
indicadores serão utilizados para avaliar o desempenho? Quais são os 
pressupostos e os riscos identificados? Que actividades de monitorização 
terão de ser levadas a cabo? Quais os prazos para apresentação dos relatórios?

Apresentada 
com bastante 
antecedência

O processamento dos acordos de CFD é um processo moroso e, por isso, é 
muito importante planear com antecedência, apresentar propostas completas 
e dar tempo suficiente para o processamento interno dos processos de CFD, 
antes de poderem ser adiantados os fundos e se poder iniciar a implementação. 
Recomenda-se que a proposta seja apresentada tão cedo quanto possível, 
mas não mais de um mês antes da data de início da actividade, para dar tempo 
suficiente à sua análise e ao seu processamento.

Aprovada

Qualquer proposta apresentada à OMS deve ser autorizada internamente e 
autorizada por um funcionário superior com competências para representar 
o MdS. As actividades do projecto devem estar em linha com as prioridades 
sanitárias da OMS e as condições estipuladas nos acordos com os doadores.  

Exaustiva

No caso da actividade proposta implicar custos substanciais ou se destinar a 
ser executada em diversas fases, uma boa prática de planeamento consiste 
na apresentação de uma proposta completa à OMS. Poderá ser emitido um 
acordo-quadro global de CFD e a libertação dos fundos poderá ser feita em 
prestações de acordo com um calendário de pagamentos.

Repartir uma actividade por múltiplos acordos, sem justificação adequada, 
acarreta um aumento considerável dos custos de transacção e dos encargos 
administrativos para a OMS. 

Os contratos de CFD envolvendo pequenos montantes que contribuem para 
um único resultado devem ser agrupados por uma questão de eficiência.

Tabela 4: Proposta de projecto de requisitos por critério
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A OMS pode rejeitar um pedido de CFD por qualquer motivo seguinte: 

 Falta de entrega de relatórios de CFD.

 conforma com os requisitos dos doadores.

 compra de bens, etc.).

1.4 Requisitos contratuais 
A CFD deve ser objecto de um acordo formal associado a um plano de trabalho aprovado para a OMS a  

 nível nacional. Deve indicar claramente as actividades a realizar, o calendário de execução bem como as  
 fontes de financiamento.

Deve usar-se o acordo-tipo de CFD gerado pelo sistema de Planeamento de Recursos Empresariais da  
 OMS (GSM). Acordos autónomos paralelos devem ser descontinuados. 

O acordo de CFD deve ser assinado por funcionários autorizados que representam a OMS e o MdS, antes  
 de os fundos serem libertados e as actividades executadas (Amostra de aprovação CFD apresentada no  
 Anexo 3). 

O MdS deve comunicar oficialmente à OMS a lista de funcionários que estão autorizados a assinar, em  
 nome do Ministério, os acordos de CFD e os relatórios FACE e tomar medidas imediatas para notificar a  
 OMS em caso de alteração.

O contrato deve incluir o per íodo durante o qual serão efectuadas as despesas. As act iv idades  
 f inanciadas através de acordos de CFD devem ter início no prazo de três meses a par t ir da data  
 do  acordo e têm de ser concluídas no prazo máximo de um ano a contar do seu início ou dentro do  
 período de disponibilidade de fundos, conforme o que ocorrer primeiro. O Escritório da OMS no país  
 deverá garantir que a data de finalização da actividade e os relatórios são recebidos antes do fim do  
 prazo de adjudicação (fonte de financiamento). 

O exercício financeiro da OMS abrange dois anos (biénio), começando num ano par (por exemplo 
2014-15, 2016-17, etc.). Os compromissos assumidos durante um período financeiro destinam-se a 
actividades que devem ter início no período correspondente. Os acordos de CFD devem ser planeados 
para terminar até ao fim do prazo da adjudicação ou no final do biénio, conforme o que ocorrer 
primeiro. 

Depois de apresentada à Representação da OMS no país, a proposta será analisada e autorizada pelo técnico 
responsável e pelo funcionário administrativo de modo a garantir a razoabilidade do orçamento e a adequação 
do tipo de actividades a financiar. Além disso, os responsáveis pelos programas da OMS devem apresentar 
uma justificação para o facto de seleccionarem o regime da CFD para implementar a actividade planeada (ver o 
modelo de justificação no Anexo 2). 

Caixa 1: Motivos podendo levar a OMS a rejeitar um pedido de CFD 
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Os acordos de CFD acarretam obrigações contratuais que a OMS e o Ministério da Saúde devem cumprir,         
podendo ser resumidos como segue: 

 Obrigações do MdS Obrigações da OMS

descrição das actividades planeadas e uma repartição orçamental 
detalhada. 

conformidade com as condições estabelecidas no acordo de CFD 
e a proposta aprovada.

orçamento aprovado.

tempo, no prazo de três meses a partir da finalização da actividade.

a partir da finalização da actividade.

a finalização da actividade e disponibilizá-los para inspecção, a 
pedido da OMS. 

financeiros auditados do governo.

reuniões de coordenação, missões de verificação e visitas ao 
terreno. 

assistência técnica 
necessária e dar apoio 
ao MdS nos termos do 
acordo firmado.

fundos em tempo útil 
para o MdS, nos termos 
do acordo firmado.

torização, a avaliação 
e a supervisão das 
actividades.

acções de garantia de 
qualidade.

Tabela 5: Obrigações contractuais do MdS e da OMS ao abrigo das disposições de CFD

Figura 3: Calendário para a gestão dos acordos de CFD

Data de início da activade
De acordo com a proposta approvada e o 

acordo de CFD assinado

Data de conclusão da actividade
De acordo com a proposta aprovada e o acordo de CFD assinado

A actividade deve ficar concluída no prazo de um ano a partir da data de 
início ou na data de expiração do fundo, consoante o que ocorrer primeiro

Apresentação da proposta de CFD à 
OMS

Logo que possível, mas não mais tarde 
do que um mês antes da data de inicio da 

actividade

Implementação da          
actividade

Deve começar nos 3 meses 
seguintes à data de início do 

contrato de CFD

Reembolso de saldos não utilizados e  
apresentação dos relatorios de CFD

Nos 3 meses seguintes à data de conclusão da 
actividade
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1.5 Pagamento da CFD

As condições de pagamento encontram-se especificadas no acordo de CFD. O pagamento pode ser 
entregue quando da assinatura do contrato, em prestações associadas aos elementos produzidos ou como 
reembolso ao MdS na finalização das actividades. 

É permitido o pagamento por inteiro na assinatura do contrato, contudo, pagamentos de valor superior 
a USD 50 000 carecem do acordo do Diretor-geral da divisão de Gestão no Escritório Regional. No caso 
contrário, os pagamentos serão efectuados em prestações, conforme especificado no acordo. 

Os pagamentos são feitos por transferência bancária para a conta do MdS e não para funcionários individuais. 

Para efeitos de pagamento deve ser usada a moeda local ou, caso se aplique, a respectiva moeda funcional.

O pagamento da CFD deverá ser retido aos MdS que tenham relatórios técnicos e/ou financeiros pendentes. 
Podem ser concedidas excepções, em situações de emergência, desde que seja recebida justificação 
suficiente para o atraso na apresentação dos relatórios e o pedido seja aprovado pelo Director Regional ou 
pelo Controlador Financeiro da Sede da OMS.

Recomenda-se a abertura de contas bancárias separadas para os projectos financiados pela OMS de modo 
a facilitar o controlo dos fundos.

Os pagamentos da CFD são processados a nível mundial pelo Centro Mundial de Serviços da OMS, em 
Kuala Lumpur, pelo que é muito importante considerar um tempo de aprovisionamento suficiente para o 
processamento do pagamento.

Sempre que possível, os pedidos para pequenos montantes de CFD devem ser agrupados por forma a 
reduzir a sobrecarga administrativa. 

1.6 Extensão dos acordos de CFD 

data de finalização da actividade,   
      especialmente quando a extensão pedida ultrapassar o biénio corrente.

inevitável, o MdS terá de informar antecipadamente a Representação da OMS no  
      país, devendo apresentar a seguinte documentação: 

    a)    Informação actualizada sobre a situação corrente da actividade;

    b)    Uma proposta indicando as novas datas de finalização (e, caso seja necessário, os   
        calendários revistos);
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    c)    Justificação para o atraso.

     disponíveis, na data de vencimento dos fundos (data final da adjudicação) e nas actividades programadas. 

aprovação da extensão por parte do funcionário responsável na OMS, a Representação da  
     OMS no país deverá: 

    a) Carregar toda a documentação acima mencionada no sistema electrónico de arquivo da OMS (ECM);

    b) Informar a Unidade do Orçamento e Finanças do Escritório Regional;

    c) Registar a prorrogação no GSM.

atrasos injustificados ou quando a Representação da OMS no país avaliar que a implementação se  
     tornou improvável, deverá pedir ao MdS o reembolso dos fundos adiantados ao abrigo do acordo de CFD.  

1.7 Obrigações de informação e conformidade com a política da OMS em  
 matéria de CFD 

Depois da finalização da actividade, o MdS apresentará relatórios técnicos e financeiros no prazo de 
três meses após a data de finalização da actividade. A rápida apresentação dos relatórios reveste-se da 
maior importância uma vez que demonstra uma forte responsabilidade e contribui para a confiança dos 
doadores e dos Estados-Membros na capacidade da OMS para gerir os seus recursos e implementar os 
seus programas. 

Os atrasos na apresentação dos relatórios da CFD continuam a ser relatados pelos Estados-Membros e 
órgãos dirigentes, em vir tude disso a OMS decidiu reforçar os seus sistemas de monitorização e acções 
de garantia de qualidade de modo a assegurar a apresentação atempada dos relatórios bem como a sua 
qualidade. 

Os atrasos na recepção dos relatórios resultarão na retenção, por parte da OMS, de qualquer novo 
financiamento a actividades planeadas com o MdS.
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    1.7.1      Relatórios financeiros

1.7.1.1     Relatório FACE

O formulário de Autorização do Financiamento e Certificação das Despesas (FACE) é o instrumento usado 
para apresentação dos relatórios financeiros sobre as actividades executadas no âmbito da modalidade 
de CFD. 

Permite também à OMS atestar que as despesas indicadas são aceitáveis e que a actividade foi executada 
em conformidade com o acordo firmado. Inclui um “resumo sucinto” do relatório técnico que não deve 
substituir um relatório técnico completo e detalhado. 

A FACE deve incluir uma discriminação pormenorizada das despesas por categoria, em conformidade com 
o orçamento aprovado. 

A FACE deve ser certificada por um funcionário superior autorizado a representar o MdS e pelo responsável 
pelos programas da Representação da OMS no país, assim como pelo seu Representante.

O formulário FACE faz parte do acordo CFD que será enviado ao MdS para assinatura (ver Anexo 3). 

1.7.1.2     Processo de elaboração do relatório FACE

A ilustração abaixo mostra o processo de preenchimento do formulário FACE: 

Figura 4: Procedimento para preencher o formulário FACE

7. OC    
    encerrada

6. A recepção do relatório    
     é registada no sistema   
     GSM da OMS 

4.  O Responsável  
     pelo programa    
     da OMS preenche o  
     formulário FACE

5. O farmulário FACE é assinado       
    pelo Responsável da OMS     
    pelo programa e pelo   
    Representante da OMS

1.  O formulário FACE é preparado    
     e assinado por funcionários   
     autorizados do MdS

3.  O FACE é revisto e  
      apresentado de novo à   
      Representação da OMS, se   
      necessário

2. O FACE assinado e apresenlado á  
    Representação da OMS no Pais para    
    análise. Emendas é comunicado ao   
    MdS se necessário

1.7.1.3 Quais as diversas secções do relatório FACE?

         O formulário FACE é composto pelas principais secções seguintes: 

 a)  Informação geral, incluindo: referência da OMS (número da OC, referência da  
      Unidade, data e país, funcionário responsável), informação sobre o financiamento  
      (P: Projecto, T: Tarefa, A: Adjudicação, E: Despesas e O: Organização), moeda e      
      data de início e fim da OC;     
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MdS OMS

1. Tabela de informação financeira, “Rubrica 
orçamental” Coluna: refere-se à categoria 
de despesas, p. ex. (DSA, combustível, 
impressão de materiais, etc.), conforme a 
proposta aprovada e o acordo firmado.  

1. Referência da OMS: inclui informação geral para 
acompanhar o acordo (data, país, referência da 
OMS, número de ordem de compra, funcionário 
responsável e nome do parceiro contratual) 

2. Tabela de informação financeira, “Montante 
autorizado segundo o orçamento” (Coluna 
A): montante em numerário autorizado pela 
OMS e transferido para o MdS com vista à 
execução da actividade. 

2. Informação e moeda do PTAEO: refere-se à fonte 
de financiamento ao abrigo da qual as despesas 
são efectuadas no sistema financeiro da OMS e a 
moeda usada para pagamento.

3. Tabela de informação financeira, “Despesas 
reais do projecto” (Coluna B): montantes 
reais desembolsados para cobrir as despesas 
incorridas em relação à actividade executada. 
A despesa do projecto deve basear-se na 
repartição orçamental por rubricas registada 
na proposta aprovada. Não é aceitável 
englobar as despesas incorridas num 
montante total. 

3. Tabela de informação financeira, “Despesas 
aceites pela OMS” (Coluna D): a OMS usará 
esta coluna para aceitar ou rejeitar as despesas 
registadas na Coluna B. 

4. Tabela de reporte financeira, “Diferença entre 
a autorizada e a real” (Coluna C): esta coluna 
corresponde ao diferencial entre o “montante 
autorizado nos termos do orçamento” 
apresentado na Coluna A e as “despesas 
reais do projecto” registadas na Coluna B. 

4. Tabela de informação financeira, “Saldo” (Coluna 
E): representa o diferencial entre o montante 
autorizado (coluna A) e as despesas aceites pela 
OMS (coluna D). 

 b)  Relatório financeiro;          
 c)  Relatório técnico resumido;         
 d)  Secções de certificação.

1.7.1.4 Quem deve elaborar o relatório FACE? 

  O relatório FACE é elaborado conjuntamente pela OMS e pelo MdS. As equipas dos  
  programas e administrativas/financeiras deverão trabalhar juntas no preenchimento  
  do formulário FACE para garantir o rigor e a fiabilidade dos relatórios financeiros. A  
  tabela abaixo apresenta pormenores sobre quem deve preencher as respectivas  
  partes do relatório FACE: 

Tabela 6: Partilha de responsabilidades no preenchimento do relatório FACE
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5. Relatório técnico resumido: faz uma breve 
descrição da actividade, a sua duração e 
resultados alcançados em relação à proposta 
de projecto aprovada. Caso a actividade não 
tenha sido implementada por completo e 
os resultados não tenham sido plenamente 
alcançados, as razões e justificações devem 
ser documentadas. Note-se que o relatório 
técnico resumido não substitui um relatório 
técnico completo. Um relatório técnico 
completo deverá ser apresentado pelo MdS 
e aprovado pelos responsáveis da OMS. 

5.     Secção de reembolso: Os funcionários da OMS 
preencherão o total dos fundos recebidos 
da parte da OMS e o total das despesas 
aceites pela OMS de modo a verificar se é 
devido algum reembolso. De acordo com 
as normas da OMS, o saldo que não foi 
gasto deve ser reembolsado para a conta 
bancária da OMS, não devendo ser utilizado 
para outras actividades. Os reembolsos devem 
ser feitos na conta bancária da OMS, nos três 
meses seguintes à finalização da actividade. 
Os comprovativos dos depósitos devem ser 
entregues à Representação da OMS no país, 
que os carregará no sistema electrónico de 
arquivos da OMS (ECM) para se poder fechar 
a OC.

6. Secção de certificação: o gestor dos 
programas do MdS atesta que: 

a) As despesas reais apresentadas no relatório 
FACE foram desembolsadas de acordo 
com a proposta de projecto e o orçamento 
discriminado aprovado para a CFD; 

b) A documentação comprovativa dessas 
despesas será disponibilizada para exame 
sempre que solicitados, por um período de 
cinco anos a partir da data de finalização da 
actividade acima indicada; 

c) O saldo remanescente será reembolsado 
à OMS no prazo de três meses, após a 
finalização da actividade; 

d)   O relatório técnico e o seu resumo 
representam uma descrição rigorosa das 
actividades empreendidas, dos resultados 
alcançados e duração do projecto de CFD 
e indica que essas actividades estão em 
conformidade com a proposta de projecto 
aprovada para essa CFD.

-   A certificação é feita mediante data, assinatura, 
nome e cargo. 

6. Secção de certificação: a certificação da OMS é 
necessária a dois níveis:

      - O Responsável da OMS pelo Programa atesta 
que: 

a) Examinou o relatório técnico final da CFD, 
tendo verificado que o relatório fornece dados 
suficientes segundo os quais actividades foram 
executadas em conformidade com o acordo 
e o orçamento aprovados e que os resultados 
acordados foram atingidos;

b)  Visitou o local ou locais onde as actividades 
decorreram e verificou que elas progrediam de 
acordo com o plano durante essa(s) visita(s); 

c)  Analisou o relatório FACE e confirma que ele 
foi correctamente preenchido e devidamente 
certificado pelo MdS.

- O Representante da OMS / Chefe do Escritório 
declara ter analisado o relatório técnico da CFD 
e o relatório FACE e confirma que as actividades 
foram realizadas e os resultados planeados 
foram atingidos em conformidade com o acordo 
com o MdS e o orçamento aprovado para a 
CFD. 

-     A certificação é feita mediante data, assinatura, 
nome e cargo. 
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RELATÓRIO FINANCEIRO

 A preencher pelo parceiro implementador A preencher pela OMS

Rubrica orçamental 
(categoria da despesa)

Montante 
autorizado de 
acordo com o 

orçamento 
(A)

Despesas reais 
do projecto 

(B)

Dif. entre 
despesas 

autorizadas e 
reais 

(C =A-B)

Despesas 
aceites pela 

OMS
(D)

Saldo 
(E = A-D)

Aluguer de salas de reuniões durante 3 
dias

300,000 400,000 -100,000 400,000 -100,000

Honorários dos formadores durante 4 
dias

1,080,000  1,080,000 0 1,080,000 0

Impressão de materiais de formação 600,000 750,000 -150,000 750,000 -150,000

Intervalos para café/almoço 1,080,000 900,000 180,000 900,000 180,000

DSA para participantes não residentes 900,000 630,000 270,000 630,000 270,000

Aluguer de equipamento de TI - 400,000 -400,000 0 0

Total 3,960,000 4,160,000 -200,000 3,760,000 200,000

Justificação de desvios ao orçamento, caso se aplique: A sala de reuniões teve de ser alugada por mais um dia para se fazer uma 
reunião preparatória de um dia com os 2 formadores. A tipografia que fez a melhor proposta pediu desculpa por não conseguir cumprir o 
prazo estipulado devido a certas limitações operacionais, por isso o MdS foi obrigado a recorrer à segunda melhor proposta, explicando-se 
assim o aumento dos custos de impressão. A repartição orçamental apresentada na proposta do projecto baseou-se no número estimado 
de 30 participantes, 10 dos quais eram não residentes. No entanto, apenas 25 participantes frequentaram a formação, 7 dos quais eram não 
residentes, o que explica a redução dos custos. O aluguer do equipamento de TI não estava previsto na repartição orçamental aprovada porque o 
MdS deveria ter fornecido esse equipamento, o que não foi exequível. Esperamos que a OMS possa fazer o respectivo reembolso, se tiver fundos 
disponíveis. A documentação comprovativa (orçamentos dos fornecedores, lista provisória de participantes e ficha de presenças) poderá ser 
facultada a pedido.

A preencher pela OMS:

1.    Total de fundos recebidos da OMS 
(a preencher manualmente)

                 

3,960,000 
Parceiro para 

reembolso à OMS
Saldo a pagar ao Parceiro Implementador pela 

OMS (total máx. na coluna A acima)

2.    Total de despesas (coluna D 
acima) 3,760,000 200,000 0

Saldo remanescente (1-2) 200,000   

RELATÓRIO TÉCNICO RESUMIDO  (a preencher pelo parceiro implementador)

Resumo do relatório técnico, incluindo a descrição, duração e resultados das actividades da CFD. O resumo deve confirmar que os resultados, 
tal como descritos na proposta de projecto aprovada, foram alcançados, devendo incluir também as razões da insuficiente execução, caso se 
aplique.

Tendo em consideração a necessidade de reforçar a vigilância nutricional sistemática e desenvolver as capacidades das equipas do MdS no 
domínio da recolha e análise de dados, foi organizada uma formação de formadores entre 15 e 17 de Agosto de 2015. Essa formação teve a 
participação de 27 participantes, que a replicarão a nível distrital, e decorreu durante o primeiro trimestre de 2016 tendo por finalidade formar 
mais de 300 responsáveis pela recolha/análise de dados em todo o país. O relatório técnico completo encontra-se em anexo ao presente relatório 
financeiro. 

Tabela 7: Exemplo de relatório FACE correcto

Note-se que a Unidade do Orçamento e Finanças do Escritório Regional analisará os relatórios apresentados para 
certificar a sua qualidade, antes da sua aprovação e do fecho da OC. 

Abaixo, apresentam-se exemplos de formulários FACE correctos e incorrectos: 
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RELATÓRIO FINANCEIRO

 A preencher pelo parceiro implementador A preencher pela OMS

Rubrica orçamental 
(categoria da despesa)

Montante autorizado 
de acordo com o 

orçamento 
(A)

Despesas reais 
do projecto 

(B)

Dif. entre 
despesas 

autorizadas 
e reais                      

(C =A-B)

Despesas aceites 
pela OMS 

(D)

Saldo 
(E = A-D)

3,960,000 4,160,000 -200,000 3,760,000 200,000

Total 3,960,000 4,160,000 -200,000 3,760,000 200,000

       

Justificação de desvios do orçamento, caso se aplique:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A preencher pela OMS:

1.    Total de fundos recebidos da OMS 
(a preencher manualmente)

                 
3,960,000 

Parceiro para 
reembolso à OMS

Saldo a pagar ao Parceiro Implementador 
pela OMS (total máx. na coluna A acima)

2.    Total de despesas (coluna D acima) 3,760,000                  200,000 0

Saldo remanescente (1-2) 200,000   

RELATÓRIO TÉCNICO RESUMIDO (a preencher pelo parceiro implementador)

Resumo do relatório técnico, incluindo a descrição, duração e resultados das actividades da CFD. O resumo deve confirmar que os resultados, 
tal como descritos na proposta de projecto aprovada, foram alcançados, devendo incluir também as razões da insuficiente execução, caso se 
aplique.

Actividade executada conforme planeado. 

Este relatório FACE não é aceitável pelas seguintes razões: 

1. As despesas são apresentadas em valor total e não por rubrica conforme a repartição orçamental aprovada.

2. Não é facultada qualquer justificação para os desvios entre o montante autorizado e as despesas reais do projecto. 

3. O relatório técnico resumido é insuficiente, além de não ser feita qualquer referência ao relatório técnico completo.  

Tabela 8: Exemplo de relatório FACE incorrecto
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 1.7.2     Relatório técnico

 CFD. 

 apresentação de um relatório técnico completo. 

 est re i ta colaboração na preparação dos re la tór ios técnico e f inanceiro para  
 assegurar a sua harmonização. 

 determinar se a actividade foi implementada de acordo com os termos acordados  
 ou não. O relatório técnico deve também ser aprovado pelo Representante da OMS  
 e pelo responsável pelos programas da Representação da OMS no país. 

    a)  Descrição da actividade;       
   b) Duração e local onde a actividade se realizou;    
   c) Situação da implementação da actividade (total ou parcialmente  
    executada), com um esclarecimento sobre os componentes   
    da actividade que não foram implementados e respectiva   
    justificação;         
   d) Resultados das actividades e modo como se relacionam com   
    a consecução dos resultados do programa da OMS;   
   e) Desafios ou factores facilitadores que o MdS encontrou na   
    implementação da actividade;      
   f) Lições aprendidas;

Os relatór ios técnicos contendo af irmações como: “as act ividades foram   
 implementadas conforme acordadas”, “formação realizada conforme o plano” não   
 são aceitáveis e serão rejeitados.

1.7.3 Documentação comprovativa e requisitos de arquivamento para fins  
 de auditoria

 documentação comprovat iva é um conjunto de documentos que serve para  
                 supor tar os compromissos ou transacções financeiras. Para cada rubrica de  
  despesa, é necessário um documento comprovativo para provar que a despesa foi  
 efectuada tal como está registada. A documentação comprovativa garante à gestão  
 da  OMS assim como aos doadores que os fundos entregues à Organização foram  
 devidamente usados, de acordo com os resultados previstos. 
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- Documentos do projecto, como sejam a proposta de projecto aprovada, a     
  repartição orçamental, o acordo CFD assinado, os relatórios FACE e técnico, a  
  aprovação das revisões orçamentais e a extensão da CFD;

- Orçamentos dos fornecedores e ordens de compra (para mais informações sobre        
   aquisições, consultar a secção de aquisições e contratação deste manual);

- Contratos com fornecedores, facturas, contratos, notas de entrega;

- Comprovativos de pagamento;

- Extractos bancários;

- Cópias de transferências bancárias, cheques;

- Lista de participantes, folhas de presença (exemplo disponível no Anexo 4);

- Talões de gasolina;

- Recibos de pequenos pagamentos;

- Pré-lançamentos contabilísticos. 

Os ficheiros do MdS devem estar organizados, completos e proporcionar pistas   
        de auditoria: i.e., as despesas apresentadas no formulário FACE podem ser   
  claramente identif icadas nos livros / sistemas contabilíst icos do MdS e os   
  documentação comprovativa devem ser guardados num ficheiro do projecto.  

Os ficheiros do MdS devem incluir a documentação comprovativa, com data e   
  assinatura. 

Os MdS não são obrigados a apresentar a documentação comprovativa com o   
  formulário FACE. Contudo, de acordo com as condições padrão do acordo de CFD, os   
  documentos financeiros relacionados com as actividades financiadas pela OMS devem  
  ser mantidos nos arquivos durante cinco anos, após a finalização da actividade. 

A documentação comprovativa e as entradas contabilísticas devem estar disponíveis  
  para inspecção pela OMS ou auditores a seu pedido, em qualquer altura. A   
  Representação da OMS e o Escritório Regional procederão regularmente a uma   
  verificação pontual da documentação comprovativa. 

Para facilitar as missões de verificação da OMS, recomenda-se a adopção de um   
  sistema de arquivo central, onde os relatórios técnicos e financeiros originais da   
  CFD e respectiva documentação comprovativa sejam conservados pelo Ministério da   
  Saúde, a nível central. Cabe também aos responsáveis dos programas guardar cópias   
  dos mesmos.
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1.8  Restituições

De acordo com as regras da OMS, os saldos remanescentes devem ser restituídos e não 
reprogramados para outras actividades. 

Cabe ao funcionário da OMS encarregue dos programas ou ao funcionário administrativo do país 
em causa articular-se com o MdS a fim de garantir a colecta atempada dos reembolsos devidos 
à OMS. 

Os reembolsos devem ser recebidos, no máximo três meses depois da data de finalização da 
actividade. 

Os talões de depósito devem ser enviados à Representação da OMS no país para facilitar o 
acompanhamento dos reembolsos. 

1.9  Acções de prestação de contas e garantia de qualidade

A prestação de contas é uma responsabilidade partilhada entre a OMS e os Ministérios da Saúde. A 
nova abordagem da OMS baseada na análise de risco para gerir a CFD pressupõe que se realizem 
avaliações de risco dos MdS, reforçando actividades de fiabilidade para garantir a conformidade com 
a política da OMS, criando um sistema de monitorização mais rigoroso para garantir a qualidade e a 
apresentação atempada dos relatórios, realizando missões regulares de revisão e visitas de terreno 
aos MdS e capacitando as equipas do MdS em áreas como o desenvolvimento de projectos, a gestão 
financeira dos projectos e a comunicação de relatórios. 

Neste contexto, o Escritório Regional da OMS para a África (AFRO) lançou algumas iniciativas 
novas visando melhorar a gestão do mecanismo da CFD na Região. Têm por objectivo reforçar a 
responsabilização com vista a alcançar os resultados programáticos, aumentar a conformidade com 
as normas e regulamentos da OMS, assegurar uma gestão eficaz dos recursos da Organização e 
corresponder melhor às expectativas dos doadores e dos Estados-Membros. Para tal, a OMS reviu 
o seu controlo interno relativo à modalidade de implementação da CFD, instaurando um conjunto 
abrangente de actividades de fiabilidade para fazer com que: 

A actividade planeada seja realizada em conformidade com o objectivo do programa indicado 
no acordo e em apoio à estratégia nacional de desenvolvimento da saúde e ao programa 
visado. 

  correspondentes da CFD.
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 1.9.1       As actividades de fiabilidade planeadas incluem 

 1.9.1.1  Avaliação dos riscos dos parceiros da OMS 

   A avaliação dos riscos dos parceiros da OMS deve ser realizada pela    
   Representação da OMS, em colaboração com a Unidade do Orçamento e   
   Finanças do Escritório Regional e da Sede e tem por objectivo de avaliar o risco  
   financeiro do MdS em função dos factores seguintes: 

    Recomendações existentes para as auditorias;

adequação dos relatórios financeiros e técnicos recebidos do MdS;

1.9.1.2 Lista de verificação do MdS para a autoavaliação

    Ao preencher a listagem destinada à autoavaliação (Anexo 5), o MdS    
 avaliará os riscos existentes nas diversas áreas da sua própria organização,   
 como sejam  contabilidade, pessoal, relatórios, aquisições, controlo interno, etc. 

1.9.1.3 Monitorização in situ e controlos pontuais das actividades  

    Os responsáveis pelos programas da OMS nas Representações da OMS no país   
 realizarão visitas aos locais para verificar se as actividades estão a seguir o plano  
 estabelecido. 

1.9.1.4 Certificação da FACE a três níveis e relatórios técnicos 

    O funcionário responsável, representando o MdS, atestará que:

As despesas reais indicadas no relatório FACE foram desembolsadas de acordo 
com a proposta de projecto aprovada e o orçamento detalhado.
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A documentação comprovativa dessas despesas será disponibilizada para 
consulta, quando necessário, por um período de cinco anos a partir da data da 
finalização da actividade.

O saldo remanescente de uma actividade será reembolsado à OMS no prazo de 
três meses finda a actividade. 

Todas as actividades estão em conformidade com a proposta de projecto 
aprovada.

O relatório técnico apresentado representa uma descrição rigorosa das 
actividades empreendidas e demonstra que os resultados foram alcançados.

   O funcionário responsável pelos programas na Representação da OMS no país  
   atestará que:

Analisou minuciosamente o relatório técnico final da CFD e verificou a sua 
adequação, evidenciando que as actividades foram implementadas em 
conformidade com o acordo e o orçamento aprovado e que os resultados 
acordados foram alcançados; 

Fez visitas ao local para verificar que as actividades estavam a decorrer de 
acordo com o plano;

Analisou o relatório FACE e confirma que foi correctamente preenchido e 
devidamente certificado pelo Ministério da Saúde.

   O Representante da OMS atestará que:

Analisou o relatório técnico CFD e o relatório FACE e confirma que as actividades 
foram realizadas e os resultados planeados atingidos, em conformidade com o 
acordo com o MdS e o orçamento aprovado da CFD.

1.9.1.5 Análises técnicas 

   Serão realizadas análises técnicas na base de amostras aleatórias   
(aproximadamente 10%) de todas as CFD e em todas as CFD de valor superior   
 a USD 50 000.
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1.9.1.6 Verificações de conformidade no Escritório Regional 

    Todos os pedidos de CFD serão analisados pela Unidade de Orçamento e   
 Finanças do Escritório Regional, antes de serem concedidas as aprovações   
 e processados os pagamentos. Além disso, todos os relatórios FACE da CFD   
 serão encaminhados para a Unidade Regional do Orçamento e Finanças para   
 verificação, antes de confirmar a aceitação dos relatórios da CFD. 

1.9.1.7 Actividades de fiabilidade e auditorias a posteriori 

   As actividades de fiabilidade e auditorias a posteriori incluem a realização   
   de missões de verificação numa amostra de CFD finalizadas e que é   
   determinada de acordo com uma selecção baseada em riscos. Em   
   princípio, essas missões de verificação são conduzidas por funcionários   
   da OMS, embora possam também ser contratadas entidades externas   
   independentes para o efeito, como sejam empresas de auditoria, para prestar   
   assistência nas acções de garantia de qualidade quando for considerado   
   benéfico. Como se explica na secção 1, a documentação financeira de apoio   
   deve ser conservada pelo MdS durante um período de, pelo menos, cinco   
   anos a partir da data de finalização das actividades e estar disponível para   
   inspecções por parte da OMS e/ou pelas partes que representam a OMS, a   
   seu pedido. O extracto relevante das demonstrações financeiras auditadas do   
   Estado deverá também ser disponibilizado à OMS, a seu pedido.

1.10   Problemas recorrentes de não-conformidade

 No decurso das actividades de monitorização e análise dos acordos de CFD e dos   
 relatórios apresentados, observaram-se as questões recorrentes de não-conformidade   
 seguintes: 

Utilização de fundos de apoio às actividades que não foram autorizados no âmbito da CFD 
(por exemplo, compra de bens e pagamento de viagens internacionais); 

Falta de apresentação de uma repartição orçamental adequada por rubrica ou apresentação 
com falhas de informação ou erros aritméticos;

Estimativas de custos irrealistas;

Taxas da DSA excedendo as taxas estabelecidas pela Equipa Nacionais das Nações Unidas 
(UNCT);

Inexistência ou insuficiência de documentação comprovativa, causando falta de garantia 
de que as despesas foram efectivamente efectuadas como se apresenta no relatório;
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Erros de cálculo observados no formulário FACE entregue; 

Falta de efectivação de despesas apresentadas no relatório durante o exercício financeiro;

Despesas registadas em relação a actividades que, na realidade, não foram implementadas 
ou actividades que não foram inicialmente aprovadas no acordo;

Apresentação tardia dos relatórios técnicos e financeiros;

Má qualidade dos relatórios recebidos;

Formulários FACE não devidamente preenchidos (despesas registadas como totais e não 
detalhadas por rubrica orçamental);

Formulário FACE não devidamente assinado, datado ou carimbado; 

IVA aplicado às despesas do projecto.

A má qualidade dos relatórios pode ser causada por sistemas frágeis de controlo interno, que se 
podem manifestar por falta de políticas e procedimentos financeiros consistentes, ausência de uma 
adequada separação de deveres, inexistência de procedimentos de concurso para adjudicação de 
contratos a fornecedores, manutenção descuidada de registos e uso excessivo de pagamentos em 
dinheiro. 

1.11  Boas práticas 

 As boas práticas podem melhorar a execução das CFD e gerar parcerias bem-sucedidas entre o MdS 
e a OMS:

Identificando Pontos Focais para assegurar uma comunicação eficaz e facilitar a coordenação 
e a monitorização conjunta. Propõe-se que o Oficial de Operações/ Administrativo da 
Representação da OMS no país seja designado como ponto focal para a CFD. Recomenda-se 
igualmente que o MdS designe um ponto focal para os projectos da OMS. A lista de Pontos 
Focais e os respectivos dados de contacto devem ser oficialmente comunicados.  

Planeamento em colaboração e comunicação eficaz são ingredientes essenciais para o 
êxito de qualquer parceria. As CFD devem ser planeadas em conjunto, dispondo de tempo 
suficiente para que os processos administrativos possam ser bem executados. Recomenda-
se que sejam planeadas reuniões regulares de coordenação e análise entre a OMS e o MdS 
de modo a garantir uma troca de informação/experiências, oportuna e regular, durante as 
fases de planeamento e implementação. Em função da dimensão do programa, o âmbito das 
actividades planeadas, o volume do financiamento e o desempenho anterior, a Representação 
da OMS no país e o MdS podem determinar conjuntamente qual a frequência das reuniões 
de coordenação. Em geral, é aconselhável fazer uma reunião de planeamento no início 
do ano (ou no início do período de implementação, se este não coincidir com o início do 
exercício financeiro) e reuniões de análise e de monitorização trimestral ou mensal, conforme 
necessário. Para obter melhores resultados, as reuniões conjuntas deverão integrar pessoal 
dos programas bem como pessoal administrativo. Devem ser feitas actas dessas reuniões e 
partilhá-las com a Representação da OMS no país, sendo conservadas cópias das mesmas 
no arquivo do projecto mantido pelo MdS.
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O uso de listas de verificação pode ajudar a minimizar os erros e a evitar a rejeição das 
propostas de projecto e dos relatórios. No Anexo 6 disponibiliza-se uma lista de verificação 
em jeito de orientação.

1.12   Riscos de não-conformidade em relação às regras e políticas da OMS  
   em matéria de CFD

 Na tabela abaixo, apresentam-se os principais riscos associados às disposições de CFD e os   
 controlos destinados a atenuá-los.

Tabela 9: Riscos associados às disposições relativas à CFD e controlos de atenuação

   Riscos     Controlos de atenuação

1. Atrasos na apresentação dos relatórios da 
CFD resultam na retenção dos fundos para 
CFD posteriores e não garantem à OMS 
que as actividades foram implementadas 
conforme acordado.

- A Representação da OMS no país deve 
monitorizar regularmente o atraso dos 
relatórios da CFD e colaborar de perto 
com os seus homólogos do MdS para 
garantir a sua apresentação atempada. 

- Com base no historial dos relatórios, a 
Representação da OMS no país pode recorrer 
ao reembolso posterior à actividade ou, se 
necessário, ao pagamento em prestações. 

2. Apresentação de propostas incompletas 
causa atrasos na implementação 
das actividades planeadas e a não-
apresentação de resultados. 

- Verificar se as propostas de CFD 
estão completas e incluir uma 
descrição clara da actividade e uma 
repar tição orçamental detalhada.

3. Uso de fundos para fins que não 
correspondem ao regime de CFD ou ao 
Plano de Acção aprovado pode ter um 
impacto reputacional para a OMS e os 
seus parceiros.

- Certificação do formulário FACE e relatórios 
técnicos pelo MdS, responsável do 
programa na Representação da OMS no 
país e pelo Representante da OMS. 

- A lista discriminada das despesas deve ser 
apresentada no formulário FACE. 

- O responsável pelo programa / Chefe da 
Representação da OMS deve monitorizar 
a utilização dos fundos no local e fazer 
controlos pontuais dos desembolsos. 

- Missão de verificação e visitas ao MdS.
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SECÇÃO 2: 
GESTÃO DAS DESLOCAÇÕES 
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2.1 Princípios gerais

 Deslocação em serviço é definida como viagem em missão para a Organização ou a convite   
 da Organização.

 Uma deslocação em serviço pode também incluir uma viagem a convite de instituições   
 externas ou outras partes para um fim específico ou uma actividade relacionada com   
 o trabalho da OMS, cujo custo poderá ser suportado total ou parcialmente pela entidade em   
 questão.

2.2   Categorias de deslocações em serviço

 Uma deslocação em serviço é aplicável às seguintes categorias de indivíduos que viajam a   
 pedido da Organização: 

Funcionários da OMS, pessoas singulares em missão temporária, incluindo pessoal de conferências 
e intérpretes.

Consultores e funcionários de outras organizações ao serviço da Organização e pessoas singulares 
em missão ou representando a Organização, quando convidados por outras entidades.

Delegados à Assembleia Mundial da Saúde: todos os membros e membros associados da OMS que 
cabem na classificação de países menos desenvolvidos.

Representantes aos Comités Regionais: todos os membros ou membros associados cuja 
contribuição para o orçamento ordinário da OMS esteja fixado na taxa mínima na escala de 
avaliações.

Membros do Conselho Executivo.

Membros das comissões de peritos e suas subcomissões e grupos de estudo e científicos.

Consultores temporários: pessoas convidadas para curtos períodos, não superiores a sessenta 
dias consecutivos, para prestar assessoria ou assistência à Organização. Esta categoria não se 
aplica normalmente a pessoas contratadas para assessorar ou prestar apoio a um Estado-Membro.

Participantes em reuniões, seminários e outras actividades de grupo para intercâmbio de 
informação técnica e científica.

Gestão das deslocações 
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Bolseiros: uma bolsa da OMS abrange uma variedade de modalidades de formação especialmente 
adaptadas a indivíduos e grupos, no contexto do reforço das capacidades institucionais nacionais. 
Essa formação pode ser de curta ou de longa duração e decorrer numa instituição de formação 
apropriada ou no terreno, no país de origem do bolseiro ou noutro país.

2.3  Disposições relativas a deslocações em serviço

 2.3.1.    Autorização de viagem 

São necessárias autorizações de viagem (TA) para pessoas externas à OMS que viajam por conta 
ou a convite da OMS.

O MdS deve enviar o pedido à Representação da OMS, com uma lista final de participantes, para 
permitir-lhe que processe o Pedido de Viagem em tempo útil. As indicações devem ser recebidas 
com uma antecedência mínima de 21 dias úteis em relação à data da viagem, caso contrário a 
viagem não poderá ser organizada pela OMS. Os participantes deverão ter o perfil requerido.

A autorização de viagem deve ser preparada e aprovada pelo Responsável pela aprovação 
das deslocações (funcionário da OMS), sempre que a deslocação em serviço seja feita para a 
Organização ou quando o viajante esteja a representar a OMS. 

A autorização de viagem deve reflectir apenas o itinerário oficial.

A autorização de viagem deve ser aprovada e finalizada, no mínimo, até 10 dias úteis antes da 
data de partida. Nenhuma viagem deve ser efectuada antes do pedido de viagem (TR) ter sido 
devidamente aprovado.

Para deslocações locais, que não envolvam custos, não é necessária qualquer Autorização de 
Viagem. 

 2.3.2     Passagem aérea 

 Para seminários e reuniões, a viagem far-se-á pela rota mais directa e a tarifa para   
  um itinerário aprovado será a menos dispendiosa em classe económica.

Consultores temporários, membros das Comissões de peritos e consultores,   
  após aprovação pelo Director-geral adjunto relevante da Sede ou pelo Director das   
  Finanças e Administração (DAF)  dos Escritórios Regionais, viajarão com a tarifa de   
  classe executiva menos dispendiosa quando o tempo de viagem exceder 9 horas.

- As delegações à Assembleia Mundial da Saúde receberão um bilhete de ida 
e volta em classe económica desde a capital do país designado até ao local 
da sessão, para um delegado ou delegado associado de cada país 
designado.
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- Os representantes aos Comités Regionais receberão um bilhete  
  de ida e volta em classe económica desde a capital do país designado   
  até ao local da sessão para um delegado ou delegado associado de  
  cada país designado.

- Os membros do Conselho Executivo da OMS receberão um bilhete em  
  classe económica, incluindo escalas, desde o local de residência de  
  cada um até ao local da reunião:

Quando a duração da viagem exceder 6 horas,  receberão um  
bilhete de ida e volta em classe executiva, incluindo escalas,  desde o seu 
local de residência até ao local da reunião.

O Presidente do Conselho Executivo da OMS  terá direi to a um  
bilhete de ida e volta em primeira classe, entre o seu local de  residência até 
ao local da reunião, independentemente do tempo de viagem.

 O MdS deve cumprir os critérios da OMS ao seleccionar os candidatos que são designados 
para participar nas reuniões da OMS. Em casos excepcionais, serão admitidas alterações nas 
designações.

 Uma vez confirmadas as designações, cabe à Representação da OMS no país organizar a viagem 
para os participantes. 

 Uma vez concluído o processo de autorização de viagem, a Representação da OMS no país envidará 
as diligências para ser emitido o bilhete de avião.

 Para deslocações internas/locais, não é necessário um bilhete de avião, a não ser que se justifique 
excepcionalmente (p. ex., território vasto, razões de segurança, meio de transporte alternativo 
inexistente, impraticável ou associado a um custo elevado).

2.3.3     Pagamento das ajudas de custo

  As ajudas de custo (Per Diem) são concedidas aos funcionários da OMS e a colaboradores externos 
que viajam por conta ou a convite da OMS. 

  As ajudas de custo de viagem destinam-se a cobrir todos os encargos inerentes a deslocações em 
serviço e referentes a alojamento, refeições, impostos, taxas de serviço obrigatórias, gratificações e 
comunicações locais, incluindo ligações à internet e transportes e outras pequenas despesas pessoais. 
Por períodos até 60 dias, as ajudas de custo são pagas a 100% a membros do pessoal de todos os 
graus; após 60 dias, é aplicada uma taxa mais baixa (excepto em Nova Iorque, onde a taxa desce findos 
os primeiros 30 dias).

  As taxas de ajuda de custo são determinadas juntamente com as Nações Unidas e agências 
especializadas.As taxas de ajuda de custo do sistema das Nações Unidas são regularmente revistos e, 
quando necessário, actualizados de modo a reflectir os custos reais do alojamento em hotéis de “boa 
reputação comercial”.
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  2.3.3.1 Deslocações internacionais em serviço

As ajudas de custo para o itinerário aprovado poderão ser pagas por inteiro, ao viajante externo 
à OMS, uma a duas semanas antes da viagem, à taxa em vigor no momento do pagamento, por 
transferência electrónica para a conta bancária da pessoa, na moeda dessa conta.

Em alternativa, os pagamentos ao viajante externo à OMS podem ser feitos em numerário à 
chegada ao local da reunião ou conferência, ou antes da partida de uma Representação da 
OMS no país. Contudo, os pagamentos electrónicos são preferíveis, por uma questão de custos, 
conveniência e segurança. Por esse motivo, os pagamentos não electrónicos apenas devem ser 
usados quando o viajante não tiver conta bancária ou quando o banco do fornecedor não puder 
ser usado para liquidar despesas internacionais ou ainda quando não for possível confirmar a 
participação do viajante antes da reunião.

No caso de um novo participante, será necessário criar o seu perfil no GSM, para permitir à OMS 
processar os pagamentos electrónicos. A criação do registo do fornecedor pode demorar no 
máximo de 2 semanas.

Despesas imprevistas relacionadas com a viagem, tais como taxas de inscrição em conferências, 
são elegíveis para reembolso e podem ser incluídas na autorização de viagem. Apenas poderão 
ser autorizadas despesas de viagem suplementares essenciais e inevitáveis.

  2.3.3.2 Ajudas de custo reduzidas

 A ajuda de custo será reduzida se forem oficialmente fornecidas refeições ou alojamento                
constantes da autorização de viagem. O módulo de viagem ERP (GSM) calculará automaticamente 
as deduções do per diem em 50% para o alojamento e 10% para cada refeição registada na 
autorização de viagem, conforme se ilustra na tabela abaixo.

   

 * Se algum dos componentes acima for fornecido, o pagamento total das ajudas de custo será ajustado em 
conformidade.

     ** As despesas extra imprevistas destinam-se a cobrir pequenas despesas pessoais, como a compra de cartões 
SIM locais ou outras comunicações locais, etc.

 Descrição     Componente do per diem (%)

Hotel/alojamento 50

Pequeno-almoço 10
Almoço 10

Jantar 10

Imprevistos** 20

Tabela 10: Componentes das ajudas de custo*
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 2.3.3.3      Deslocações locais em serviço 

As ajudas de custo para deslocações locais em serviço são 
habitualmente pagas aos homólogos locais dos MdS que participam 
em seminários, reuniões ou supervisionam outras actividades (p. 
ex., actividades de vigilância da poliomielite). 

As taxas de ajuda de custo e outros custos (p. ex., despesas de 
transporte) são determinados juntamente com outras agências das 
Nações Unidas nos respectivos países (UNCT- Equipas Nacionais 
das Nações Unidas). Quando não for necessária pernoita, apenas 
serão pagas as despesas de transporte de acordo com as taxas 
pré-determinadas pela UNCT.

A Representação da OMS no país deve pagar as ajudas de custo 
aos viajantes nacionais, 2 a 3 dias antes da viagem.

  2.3.3.4   Pagamento das ajudas de custo para reuniões   
    especiais 

    (i) Assembleia Mundial da Saúde e Comités Regionais 

Regionais não recebem ajudas de custo nos termos das resoluções 
WHA 30.10 e 55.22.

 (ii) Membros do Conselho Executivo 

de custo (Per Diem) normal, durante as reuniões do Conselho e 
períodos de viagem necessários para e do local da reunião. Um dia 
suplementar de ajuda de custo é incluído para os colaboradores 
que tenham de chegar com a antecedência mínima de um dia em 
relação à data de início da reunião, e até dois dias suplementares de 
ajuda de custo para os colaboradores cujo tempo de voo previsto 
até ao local da reunião exceda 8 horas e que façam uma escala 
durante a viagem ou cheguem, pelo menos, dois dias inteiros antes 
do início da reunião. 

realiza, não é devida nenhuma ajuda de custo. 

 (iii) Peritos e consultores temporários

temporários e os membros de comissões de peritos, das suas 
subcomissões, de grupos de estudo e científicos recebem um 
subsídio que consiste na ajuda de custo à taxa normal aplicável 
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ao país onde se realiza a reunião, durante a viagem autorizada e durante a sua 
participação na reunião. 

para o local da reunião, o subsídio é reduzido em 50% para cada dia em que 
a comissão ou o grupo se reúne. O subsídio é normalmente pago por via 
electrónica, para a conta bancária da pessoa, na moeda da conta. 

numerário, quando não for possível efectuar o pagamento por via electrónica. 
Esse subsídio não é considerado uma remuneração. 

Director da Administração e Finanças da AFRO) para desvios que excedam a 
taxa normal de ajuda de custo.

 (iv) Habilitação de segurança 

obter uma habilitação para certificar as condições segurança no quadro de 
deslocações oficiais internacionais envolvendo quaisquer funcionários da OMS 
e terceiros que viajam por conta da OMS, na qualidade de:

  -       Consultores; 

  - Pessoas contratadas pela Organização ao abrigo de um acordo  
  especial de serviços (SSA);

  - Consultores temporários;

viagens assegurar a apresentação de pedidos de habilitação de segurança. Na 
maioria dos casos, será um funcionário da Representação da OMS no país

(UNDSS) através da ligação: https://dss.un.org.

categoria acima mencionada não precisam de obter habilitação de segurança.

2.4 Pedido de reembolso das despesas de viagem 

 Os pedidos de reembolso das despesas de viagem são apresentados à chegada, depois de 
realizada a viagem. Para os funcionários da OMS: o pedido de reembolso das despesas de 
viagem deve ser apresentado no prazo de 30 dias subsequente à finalização da deslocação em 
serviço, juntamente com cópias da factura do hotel e cartões de embarque. Para os pedidos 
apresentados sem cópia das facturas de hotel, o per diem aplicável é reduzido para 50%, 
procedendo-se à recuperação do adiantamento correspondente. 
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viagem aos viajantes que não são funcionários da OMS, incluindo os delegados às reuniões 
dos órgãos directores. Contudo, a apresentação desses pedidos é exigida quando a viagem 
efectuada por colaboradores externos à OMS for diferente da viagem autorizada e acarrete 
pagamentos adicionais ou pagamentos em excesso que requeiram recuperação. Por exemplo, 
um colaborador externo à OMS que tenha recebido um adiantamento para uma reunião mas não 
tenha comparecido ou um pedido submetido em relação a gastos adicionais imprevistos.

 2.4.1      Para pagamentos em excesso 

São recuperados directamente junto do colaborador externo da OMS em numerário, 
cheque ou transferência electrónica e depositados na conta da OMS ou então o 
montante devido poderá ser deduzido quando de uma deslocação posterior.

Se o viajante tiver um contrato com a OMS, o montante devido pode ser deduzido 
de pagamentos contratuais posteriores.

 2.4.2       Para pagamentos por defeito 

As despesas oficiais adicionais ou não previstas podem ser reembolsadas no 
regresso, desde que devidamente suportadas pelos respectivos comprovativos 
de despesa. Uma vez aprovado o reembolso das despesas de viagem relativo ao 
montante adicional, geralmente o pagamento é efectuado por via electrónica para a 
conta bancária do viajante (i.e. fornecedor).

 2.4.3       Passagens adquiridas pelo próprio

Em circunstâncias excepcionais, quando a Organização não estiver em condições 
de comprar o bilhete de avião, pode ser apresentado um pedido de reembolso 
das despesas de viagem por conta do colaborador externo da OMS com vista ao 
reembolso do custo dos bilhetes comprados pelo próprio, que deve ser apresentado 
pelo viajante juntamente com os respectivos recibos, enviados por via electrónica 
e anexados ao pedido.

Compete ao escritório que preparou a autorização de viagem, elaborar igualmente, 
caso seja necessário, o pedido de reembolso da viagem para intervenientes 
externos. O participante deve guardar toda a documentação comprovativa relevante, 
incluindo cartões de embarque, facturas de hotel e recibos de quaisquer outras 
despesas adicionais. 
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2.5 Riscos de incumprimento das regras e políticas da OMS em matéria de   
 deslocações

A OMS procura melhorar de uma forma coerente os procedimentos através dos quais atinge os 
resultados esperados, procede à prestação de contas e à administração  Assim sendo, compete 
ao MdS, ao viajante e à OMS garantir o cumprimento das regras e políticas em matéria de 
deslocações. Existindo um dever de zelar pela utilização efectiva e eficiente dos recursos 
e assumir a responsabilidade pelos recursos (fundos) entregues.

 No caso de incumprimento pelas contrapartes da OMS, a Organização poderá confrontar-se 
com os seguintes riscos:

Figura 5: Esquema resumido do processamento das deslocações em serviço

2 Existência de registo do 
“viajante” no GSM é verificada 
e, se necessário, é criado um 

registo de fornecedor

1
Designações oficiais 
recebidas do MdS e 
aprovadas pela OMS 

3
Pedido de reserva de 

bilhete pela Representação 
da OMS no Pais (só para 
viajantes internacionais)

6
Emissão da passagem 

aérea

4
Criação da Autorixação de 

Viagem (TA)

5 Aprovação da TA pelo 
Representação da OMS no 
País ou responsável pelo 

orçamento

(pelo menos,10 dias antes 
da partida)

8
A presentação do Pedido de 

Reembolso (se aplicável)

7
Pagamento do per diem 

pela OMS / GSC
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    Riscos    Controlos de atenuação

1. Autorização de deslocação em serviço não 
processada a tempo, que pode resultar na 
impossibilidade do viajante viajar a tempo ou 
com passagens aéreas caras.

O MdS deve enviar os pedidos à 
Representação da OMS no país com, pelo 
menos, 21 dias úteis de antecedência em 
relação à data de partida, incluindo a lista 
final de participantes seleccionados. 

2. Processamento tardio do pagamento das 
ajudas de custo.

É necessário tempo suficiente (no 
mínimo 10 dias) para permitir que 
o GSC processe o pagamento, quer 
por transferência electrónica, quer em 
numerário pela Representação da OMS 
no país. 

3. Nenhum reembolso recebido pelas 
deslocações canceladas, depois da 
liquidação do pedido de reembolso da 
viagem ou de outras despesas menores 
em relação aquelas aprovadas no pedido de 
viagem, o que pode levar ao uso indevido 
dos recursos financeiros da OMS. 

O viajante deve avisar a Representação 
da OMS no país do cancelamento 
ou despesas de viagem menores e o 
funcionário que requisitou a viagem 
(funcionário da OMS) é responsável 
por garantir que o viajante procede ao 
reembolso.

Tabela 11: Riscos de incumprimento em relação às regras e políticas da OMS em matéria de 
deslocações
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SECÇÃO 3: 
PROCESSO DE AQUISIÇÕES 
DA OMS
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3.1 Definição de aquisições:

Por aquisições entendem-se todas as acções necessárias ao processo de aquisição, por compra ou 
aluguer, de bens imobiliários, outros bens, obras ou contratação de serviços profissionais. A OMS 
apoia os Estados-Membros na compra de uma vasta gama de bens, incluindo: 

Medicamentos e vacinas;

Cadeia de frio e vacinação;

Equipamento de laboratório;

Equipamento audiovisual; 

Meios de diagnóstico e produtos biológicos;  

Equipamento e material hospitalar;  

Estojos médicos;  

Transportes, incluindo veículos.

3.2 Compras não urgentes realizadas pela OMS para os Estados-Membros

A aquisição de serviços só pode ser fornecida a administrações de saúde dos Estados-Membros ou Estados-
Membros associados bem como a organismos que trabalhem sob a sua jurisdição e que solicitem esses 
serviços. Por esse motivo, se o pedido de aquisição de serviços não for feito em primeira instância pela própria 
administração de saúde ou por uma autoridade equiparada, o organismo requerente deve declarar na sua carta 
de solicitação que opera sob a jurisdição da administração de saúde, devendo transmitir o pedido através da 
administração de saúde que confere o seu aval.

As solicitações ou consultas sobre a compra de material com base no seu reembolso são recebidas, quer 
directamente na Sede, quer através de Escritórios Regionais ou Representações nos países. Quando se recebe 
uma solicitação, as propostas de aquisição são analisadas numa base ad hoc, é preparado um pró-forma 
(estimativa de custos) e enviado ao governo, solicitando o depósito dos fundos.

Os escritórios regionais e as representações em que foi delegada a autoridade para comprar, aprovam 
as aquisições em nome dos governos, das Nações Unidas, agências especializadas e organizações não-
governamentais, de acordo com as especificações apresentadas pelo governo. 

Processo de aquisições da 
OMS
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As compras de artigos sem marca registada são feitas, dentro do possível e da sua viabilidade, na base de um 
concurso, de acordo com os procedimentos da OMS. Na sequência de um processo de concurso, a OMS criou 
Acordos de Longa Duração (LTA), em que os preços foram estabelecidos com os fornecedores identificados, no 
caso de aquisições repetidas de bens e serviços. Relativamente às marcas registadas que serão propriedade do 
governo, a OMS compra o tipo de equipamento especificado por marca e modelo e pela fonte de fornecimento 
indicada pelo governo.

3.3 Compras de emergência efectuadas pela OMS para os Estados-Membros 

Aplicam-se às compras de produtos e equipamentos médicos essenciais, a pedido de um governo, numa 
situação de emergência.

A delegação de autoridade dos Directores Regionais para os Chefes das Representações inclui disposições 
relativas a compras locais e directas, desde que cumpram os requisitos do Processo de aquisições da OMS 
respeitantes à delegação de autoridade para aquisição de bens e serviços.

A OMS poderá ainda comprar material, equipamento e serviços em nome de um governo, agência das Nações 
Unidas ou organização não-governamental no quadro de relações oficiais com a OMS, se antecipadamente o 
governo ou a organização depositar fundos ou os garantir numa moeda aceitável para esse efeito (despesas 
reembolsáveis).

Quando o responsável da OMS ao nível de um país não puder comprar os produtos necessários localmente ou 
quando se considerar ser mais vantajosa a sua compra centralizada, será prestada assistência prioritária ao 
processo de aquisição por parte do Escritório Regional ou através dos Serviços de Aquisições e Contratação 
(CPS) na Sede.

A delegação de autoridade para aquisições em situação de emergência, concedida pelos Directores Regionais 
aos Chefes das Representações da OMS no país inclui uma isenção das exigências de licitação competitiva até 
ao valor de USD 100 000. Contudo, continua a aplicar-se a necessidade de um relatório de adjudicação; esses 
relatórios de adjudicação poderão ser apresentados posteriormente. Os chefes das Representações da OMS 
podem voltar a delegar competências para aquisições às Representações da OMS em países vizinhos que têm 
a possibilidade de comprar material em caso de emergência.

O Escritório Regional e as Representações da OMS têm a responsabilidade de assegurar que vacinas e produtos 
farmacêuticos e biológicos comprados localmente cumprem as normas relativas a aquisições da OMS. Os 
CPS fornecerão aconselhamento sobre aquisições locais ao Escritório Regional da OMS bem como às suas 
Representações nacionais, uma vez que as compras desses produtos não estão abrangidas por uma delegação 
local de poder ao abrigo de procedimentos de emergência.
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3.4 Ciclo da OMS da aquisição até ao pagamento

2 O pedido é analisado pela 
Unidade do Programa da 

Representação da OMS em 
causa

1 Estados-Membros 
apresentam pedido de 

compra à OMS

4 Planeamento e definição de 
especificações dos bens ou 

serviços

3 O pedido é enviado para a 
Unidade de Compras para 

ser processado

6
Avaliação da proposta e 
processo de selecção

5
Identificação de potenciais 

fornecedores

8 Validação do fornecedor 
seleccionado, antes da 

emissão da PO

7 Aprovação da 
recomendação de 

concessão de contrato

10 Entrega de bens e serviços 
aos utilizadores finais, 

incluindo o processo de 
transferência

9 Processamento e 
aprovação da PO

11 Pagamento aos 
Fornecedores

Figura 6: Ciclo da OMS da aquisição até ao pagamento
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3.5 Princípios da OMS em matéria de aquisições

A OMS efectua as suas aquisições de acordo com os seguintes princípios:

3.5.1     Melhor relação qualidade/preço

Escolhe-se uma proposta adequada que apresente a melhor combinação em termos de especificações 
técnicas, qualidade e preço. De modo a assegurar a melhor relação qualidade/preço, o processo para 
solicitar propostas e escolher um adjudicatário:

requisitos da OMS, conforme consta do pedido ou convite para apresentação de propostas ao preço 
mais baixo.

3.5.2     Justiça, integridade e transparência

 Há que proteger as aquisições contra colusões e executar os processos com base em  
regulamentos claros e apropriados, critérios de avaliação objectivos, especificações imparciais e   
uso de documentos-padrão de solicitação. Este código de conduta prevê que:

 Os potenciais fornecedores não tenham acesso à informação sobre uma conta em par ticular,  
antes de essa informação estar disponível a todos os potenciais proponentes. 

Não seja revelada, directa ou indirectamente, informação sobre a selecção registada nem as fontes a 
qualquer pessoa não autorizada a receber essa informação. 

Sejam usadas especificações genéricas, em vez de descrições desnecessariamente  restritivas 
ou cadernos de encargos que desencorajariam a concorrência. São vitais para a transparência e a 
igualdade de oportunidades e deverão ser o mais claras possível de modo a permitir que os eventuais 
proponentes deem resposta ao aviso de licitação. 

Quando for preciso apoio para elaborar especificações, as Representações da OMS no país deverão 
consultar os Serviços de Aquisições e Abastecimento do Escritório Regional.

Os funcionários têm a obrigação de não solicitar ou aceitar, directa ou indirectamente,      
qualquer gratificação, presente, favor, entretenimento ou promessa de futuro emprego 
da parte de alguém que esteve ou está à procura de obter contratos com a OMS.
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Nenhum funcionário com interesses financeiros ou ligações pessoais a algum dos  
  fornecedores que responda a uma solicitação da OMS poderá ter qualquer envolvimento  
  no respectivo processo de aquisição, gestão do contrato nem supervisão.

Os funcionários que tiverem “relações pessoais ou familiares” com algum dos   
  fornecedores não deverão estar envolvidos nos processos de aquisição ou de gestão  
  de contratos.

3.5.3      Concurso eficaz

Todos os fornecedores potenciais receberão informação correcta e oportuna e terão igual oportunidade 
de participar em actividades de licitação mediante:

Planeamento das operações, com vista a criar uma estratégia global e metodologias   
 aplicáveis a aquisições;

Concorrência numa base geográfica tão alargada quanto prática e ajustada às   
 circunstâncias do mercado;

 potenciais fornecedores; e

Métodos formais de solicitação, incluindo: Convite para apresentação de propostas,  
 Solicitação de proposta, etc. de modo a garantir uma concorrência plena e aberta.

3.5.4      Melhores interesses da OMS e dos seus parceiros

 As actividades de licitação deverão ser efectuadas de modo a permitir que a OMS e os seus   
 parceiros atinjam as suas metas e objectivos. Isto é para assegurar que todos os   
 processos e aquisições sejam sempre coerentes com os objectivos e resultados esperados   
 pela OMS.

3.6 Processo de fornecimento de bens e serviços

 Aquisições abaixo de USD 25 000 exigem, no mínimo, três propostas por escrito apresentadas por 
potenciais fornecedores para cada transacção.
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 Para aquisições cujo custo se estima entre USD 25 000 e USD 200 000, aplica-se o seguinte:

uma descrição dos bens ou serviços solicitados pela Organização e são convidados a fazer uma 
oferta;

responsável prepara um relatório de adjudicação e é emitido um contrato a favor do fornecedor 
escolhido.  

 Nos processos de concurso por carta fechada, o processo de trabalho e as condições para aquisições 
de valor superior a USD 200 000 aplica-se o seguinte:

fornecer os bens solicitados ou para executar os serviços pretendidos;

especificado no Pedido de Proposta;

uma proposta em sobrescrito selado dirigido à atenção do funcionário responsável;

Escritórios Regionais, e só serão abertos na data e local indicados no convite;

Representações da OMS, sendo necessária a aprovação prévia do Director de Administração e 
Finanças (DAF).

3.6.1     Propriedade e controlo de bens

A propriedade e controlo de todos os bens transaccionados pertencem à Organização, salvo se:

 sequência de um plano de operações ou outro acordo que inclua a cooperação   
 técnica; ou

 Técnicos (AST), caso em que esse equipamento se tornará propriedade da instituição;  ou

US $25 001 
à 

US $ 199 999

 Convite formal à 
apresentação de 

propostas (ITB) / Pedido 
de propostas (RFP) 

acima >= 
USD 

200 000

 ITB/RFP e 
propostas em 
car ta fechada

< = US $
25 000 

Três 
orçamentos

Figura 7: Resumo dos métodos de solicitação
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Os bens sejam adquiridos no âmbito de acordos para aquisições reembolsáveis  
 para os Estados-Membros, agências do sistema das Nações Unidas ou organizações   
 não-governamentais: ou

3.6.2     Requisitos e especificações de bens

A Unidade de Aquisições do Escritório Regional e da Representação da OMS no país deverá dispor de 
tempo suficiente, antes da data em que os bens estejam para ser entregues no seu destino final, tendo 
em conta que nem sempre é possível calcular o tempo exacto necessário. Deverão ser envidados todos 
os esforços para apresentar as requisições de compra o mais cedo possível, em cada ano ou biénio 
financeiro.

O período necessário à elaboração e envio de convites para participar num concurso e para outras 
etapas que levam a efectuar uma encomenda varia, embora normalmente não ultrapasse os dois 
meses. O intervalo de tempo para a entrega também varia consoante o fornecedor. Utiliza-se a moeda 
local para aquisições locais, ao passo que nas aquisições internacionais a moeda aplicável dependerá 
do país de origem do fornecedor.

3.7 Outros métodos de aquisição aplicáveis aos Estados-  
  Membros

3.7.1    Uso de Cartas de Acordo (CA) na aquisição de serviços 

As cartas de acordo são usadas para a aquisição de serviços em que não é apropriado o uso de um 
dos contratos normalizados de serviço. Além disso, poderá ser usada para subvenções, consoante a 
OMS agir ou não como agência financiadora e fornecer apoio financeiro para projectos de organizações 
externas. O financiamento através de subvenções deverá enquadrar-se nas prioridades programáticas 
globais da OMS.

Por essa razão, o departamento que propõe a atribuição de uma subvenção deverá preparar um 
memorando de justificação, acompanhando a documentação da subvenção, em que se deverá explicar:

(i) Por que razão se justifica uma subvenção e descrever o processo de análise;  

(ii) Como foram avaliados e selecionados os beneficiados;   

(iii) A razoabilidade e a economia inerente às propostas financeiras.

3.7.2    Acordo sobre serviços técnicos para aquisição de serviços

Entende-se por Acordo sobre Serviços Técnicos (AST) um acordo para investigação ou outros 
projectos técnicos/pesquisas. Os AST que foram analisados e recomendados para financiamento por 
uma comissão directiva estabelecida ou órgão científico ou técnico equiparado, ficam isentos das 
regras da OMS relativas a aquisições competitivas e de análise pela Comissão de Análise de Contratos 
(CRC). A análise por um comité de gestão criado ou por um órgão de revisão inclui uma avaliação do 
orçamento dos AST e/ou das despesas propostas. 
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Secção 4:
BOLSAS
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  Bolsas
4.1     Visão geral do programa de bolsas        

As bolsas de formação individuais baseiam-se na recomendação dos respectivos governos dos bolseiros, 
para os preparar e reforçar as suas actuais capacidades e funções com vista ao exercício de uma função 
específica no seu país de origem depois de completar o seu programa curricular. 

As bolsas para formação em grupo podem ser atribuídas a indivíduos nomeados pelo seu governo para 
permitir-lhes que participem em cursos de formação ou viagens de estudo (também designadas por 
“seminários no exterior”), e que se definem como visitas efectuadas por um grupo de profissionais de 
saúde ou cientistas no intuito de estudar sítios num ou em vários países, para examinar os problemas 
encontrados localmente e os métodos de lidar com eles. As conclusões e impressões poderão ser 
descritas num relatório que é da responsabilidade colectiva dos participantes ou num relatório assinado 
por um ou mais participantes.

A atribuição de uma bolsa da OMS pressupõe a existência de um programa adequado de formação, 
que poderá incluir ensino à distância, planeado e ministrado em coordenação com as administrações 
nacionais de saúde. É escolhido ou organizado para uma pessoa ou para um grupo e a ajuda financeira 
necessária é outorgada à sua realização. Quando as bolsas são atribuídas para formação em grupo, o 
tipo e conteúdo do programa de formação bem como a composição do grupo são definidos antes da 
selecção dos bolseiros que preencham os requisitos. Em ambos os casos, deverá ser disponibilizada 
uma análise das necessidades em formação e desenvolvimento e todos os pedidos deverão basear-se 
num plano de formação e desenvolvimento.

A provisão para bolsas de formação é realizada ao abrigo de cada uma das áreas de trabalho do 
Orçamento-Programa e está incluída no plano de trabalho. A OMS apoia os governos na administração de 
bolsas. Assim, os serviços da Organização são colocados à disposição dos governos para administrar as 
bolsas por si fornecidas, na totalidade ou em parte, no âmbito dos seus programas nacionais de saúde. 
Tanto os cursos de formação como as viagens de estudo poderão ser patrocinados conjuntamente pela 
OMS e outras organizações. 

Poderá obter-se mais informação relativa a oportunidades de bolsas nas respectivas Representações 
da OMS.
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4.2 Tipos e vigência das bolsas concedidas  

As bolsas são habitualmente atribuídas para facultar a pessoas qualificadas a possibilidade de: 

(a) Frequentar cursos ou actividades equiparadas de formação em grupo, organizados 
pela OMS ou com a sua assistência;

(b) Frequentar cursos, especialmente aqueles que outorgam graus, diplomas ou 
certificados de pós-graduação;

(c) Observar práticas e técnicas com que não estejam familiarizados ou levar a cabo 
investigação.

4.3    Elegibilidade para obtenção de bolsas

As bolsas estão disponíveis para cidadãos dos Estados-Membros e Membros Associados da OMS, 
assim como para cidadãos acreditados e de outros territórios cujas relações internacionais sejam da 
responsabilidade dos Estados-Membros da OMS ou que sejam administrados por autoridades internacionais 
definidas pelas Nações Unidas.  

É dada preferência a candidatos cuja formação seja necessária para o desempenho de um projecto de saúde 
auxiliado pelo governo. 

4.4 Candidatura a bolsas 

As Representações e os Escritórios Regionais da OMS deverão receber todas as candidaturas, no mínimo, 
seis meses antes da data de início do curso. As Representações e os Escritórios Regionais ajudarão os 
governos a aperfeiçoar os seus planos de formação e desenvolvimento o que envolve:  

(a) Avaliar as suas necessidades em bolsas essenciais para dotar-se de pessoal formado 
para o desempenho de tarefas específicas e 

b) Analisar os possíveis candidatos.

As candidaturas deverão ser apresentadas no formulário de Candidatura a bolsas da OMS (formulário WHO 
52), que são disponibilizados tanto pelos gabinetes das administrações nacionais de saúde como pelas 
Representações da OMS nos países. 

4.5    Termos de referência da Comissão nacional de selecção

A comissão de selecção é criada pela administração nacional de saúde, após consulta ao Representante 
da OMS no País. As administrações nacionais de saúde deverão apresentar as suas candidaturas a uma 
comissão nacional de selecção que entrevistará os concorrentes e escolherá os candidatos adequados.  
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 Esta comissão será composta por:

Representantes das administrações nacionais de saúde; 

Representantes dos órgãos nacionais ligados à educação do pessoal médico e sanitário;

Representantes do respectivo grupo profissional; e

Um representante da OMS na qualidade de conselheiro sem direito a voto.   

Esta comissão será composta por três a cinco membros com direito a voto. Ao seleccionar os 
candidatos, a comissão avaliará as candidaturas, tendo em consideração os critérios seguintes: 

 A administração nacional de saúde deverá enviar as candidaturas dos candidatos seleccionados ao 
Escritório Regional da OMS, através das suas Representações nacionais, em anexo à ficha preenchida 
de Candidatura à bolsa; a informação constante desta ficha deverá estar de acordo com o domínio de 
estudos que o candidato se propõe frequentar.

4.6    Admissão de candidaturas  

Cabe ao Responsável Regional pelas Bolsas analisar todas as candidaturas à luz das observações feitas 
pelo pessoal da Representação ou do Escritório Regional da OMS, se for caso disso, com referência ao 
plano nacional de necessidades de formação e desenvolvimento. 

O Director Regional, com base na recomendação do Responsável pelas Bolsas, poderá rejeitar uma 
candidatura se: 

(a) A bolsa proposta não se justificar, em termos de programa curricular; 

b) As habilitações do candidato, a sua formação técnica e os seus conhecimentos  
 da língua dos estudos não permitirem um aproveitamento total  do benefício da bolsa; 

c) Houver dúvidas quanto ao estado de saúde do candidato; ou 

d) A candidatura não puder ser aceite ou tiver de ser adiada por outras razões.
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Uma vez aceite a candidatura, será preparado um programa curricular provisório para o bolseiro. Se 
na sua essência o programa curricular provisório for diferente em relação à proposta do candidato ou 
da administração nacional de saúde, tal será comunicado ao candidato e à dita administração, para 
eventuais observações, antes de se acertarem as medidas finais. Os Responsáveis Regionais pelas 
Bolsas manterão o candidato e o seu governo informado acerca da situação da sua candidatura, 
durante o período necessário para aceitação, processamento, negociações de colocação, etc.

 4.7   Carta de aprovação

Após organizada a colocação e a libertação dos fundos, os Responsáveis Regionais pelas Bolsas 
redigirão uma Carta de aprovação (formulário WHO 53), que será assinada pelo Director Regional. Em 
anexo à Carta de aprovação, seguirá um exemplar da brochura das Bolsas da OMS e ainda, quando 
apropriado, relatórios dos bolseiros (formulário WHO 54).

2 Candidaturas através das 
administrações nacionais de 

saúde ou das Representações 
da OMS

1 Formular plano das 
necessidades do pais na 
área da formação e do 

desenvolvimento

4 Análise de todas as 
candidaturas pelo 

responsável regional 

3 Análise das candidaturas 
pela corrissão nacional de 

selcção 

6 Carta de aprovação 
emitida para os candidatos 

admitidos

5
O Director Regional aprova 

ou rejeita a candidatura 

Figura 8: Processo de planeamento e outorga de bolsas 
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4.  Acordos nanceiros relativos a bolsas 

Cada bolsa cobre: 

(a) O custo da viagem, quer internacional, quer no país dos estudos;  

b) Um subsídio ou subvenção mensal de subsistência;  

c) Despesas de ensino, incluindo as propinas de cursos e encargos relativos a teses;  

d) Subsídio por cessação;  

e) Seguro de saúde;  

f) Subsídio para livros, e se necessário, 

g) Outros materiais educativos de apoio.  

 

Pode ainda incluir custos de participação em conferências profissionais relacionadas com o programa 
curricular e custos associados ao ensino à distância. Todas as outras despesas ficam a cargo do 
bolseiro.   

 4.8.1    Subsídios 

Os subsídios são ajudas de custo para alojamento, refeições e despesas acessórias da estadia 
efectuadas pelo bolseiro durante o período de duração da bolsa. A quantia varia de um local para 
outro devido a diferenças do custo da vida, mas não varia de um bolseiro para outro no mesmo local. 
Para que os subsídios de todos os bolseiros num dado local sejam pagos de modo uniforme e justo, 
independentemente da agência das Nações Unidas ou da fonte de financiamento, as taxas destes 
subsídios serão estabelecidas através de um acordo interagências.

 4.8.2   Encargos com o ensino e a tese 

A OMS paga os encargos de ensino para os cursos incluídos nos programas curriculares. Essas 
despesas, embora acumuladas na moeda local, normalmente não deverão ser pagas pelo bolseiro, 
devendo as contas ser enviadas para o Escritório Regional da Região onde se realizam os estudos.   

 4.9 Relatórios

Os relatórios sobre bolsas serão redigidos pelo bolseiro durante e no final da bolsa, pelas instituições 
de formação durante a bolsa e pelo bolseiro e o seu governo sobre o uso subsequente dos serviços do 
bolseiro.
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 4.9.1   Relatórios durante a bolsa

 Os bolseiros receberão instruções especiais acerca dos relatórios a apresentar, os quais variam 
consoante o país dos estudos. Os bolseiros cujos estudos duram mais de seis meses deverão apresentar 
os relatórios em duplicado, após cada período académico ou intervalados de seis meses, no formulário 
WHO 54. Os relatórios deverão ser remetidos através do Escritório Regional onde se realizam os 
estudos ao Escritório Regional de origem. Pede-se às instituições de formação que apresentem um 
relatório confidencial provisório sobre os bolseiros que frequentam estudos académicos com duração 
igual ou superior a seis meses.

A fim de manter as autoridades nacionais de saúde informadas sobre os progressos dos bolseiros, o 
Director Regional enviará aos governos, se for caso disso, toda a informação relevante contida nos 
relatórios dos bolseiros ou recebida da região dos estudos ou da instituição onde os bolseiros estudam.

 4.9.2    Relatórios no nal da bolsa

Um mês antes de terminar a bolsa, os bolseiros deverão apresentar um Relatório de Fim de Curso, no 
formulário WHO 635. Este relatório deverá ser enviado ao Escritório Regional da região de origem, o 
qual enviará cópias ao Escritório Regional da região onde se realizam os estudos que, por sua vez, 
enviará uma cópia à instituição de formação.

4.9.3    Relatórios sobre a subsequente utilização dos serviços de bolseiros 

Para todas as bolsas que duram três meses ou mais, deverá ser redigido, em duplicado, um relatório 
sobre a Utilização dos Serviços de Bolseiros (formulário WHO 55), pelo bolseiro e pelas administrações 
nacionais de saúde, doze meses após o final da bolsa. Para bolsas de formação que duram seis meses 
ou mais, terá de ser elaborado um novo relatório de utilização, após 24 meses ou 36 meses, se a 
duração dos estudos for, respectivamente, inferior a dois anos ou superior a dois anos, ajustando-se ao 
compromisso do bolseiro completar períodos mínimos de serviço. Oportunamente, as administrações 
nacionais de saúde enviarão o formulário WHO 55 ao bolseiro, a quem cabe preencher a Página 2 e 
devolvê-lo à sua administração pública. A respectiva administração pública nacional acrescentará as 
suas observações na Página 1, guardará uma cópia e enviará a outra ao Escritório Regional para o país 
de origem.
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 4.10 Formação em grupo 

Os indivíduos nomeados pelos seus governos para frequentar cursos de formação em grupo ou 
realizar visitas de estudo poderão usufruir de bolsas, sendo que, nesse caso, se aplicam as mesmas 
condições que para bolsas individuais. Isto aplica-se também a bolseiros que estão a frequentar cursos 
independentes ou ainda cursos apoiados ou organizados pela OMS.

Os indivíduos nomeados, mas que não obtiveram uma bolsa, são considerados participantes e tratados 
da mesma forma que aqueles que participam em reuniões, como seminários ou simpósios. Nesses 
casos, normalmente não será necessária submeter-se a uma comissão de selecção nem a exames 
médicos, sendo passada uma simples carta de convite.

No final do curso ou da viagem de estudo, será solicitado a quem tenha tomado parte nela para 
preencher uma curta ficha de avaliação (para os participantes) ou um relatório final como para um 
bolseiro individual.

O organizador do curso ou viagem de estudo elabora também, em colaboração com os participantes 
e com o pessoal docente, um relatório individual de apreciação do êxito ou fracasso do curso em 
relação aos seus objectivos, apresentando, caso se justifique, sugestões sobre melhorias a fazer na 
organização ou nos currículos de futuros cursos ou visitas semelhantes.
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Anexos
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  Actividade:   Campanha de Vacinação da Poliomielite, (Região), (País)

Data: 15 a 31 Jan 2015

Local (……) 

Moeda: (……….)

Custo Unitário 
(a)

N.º de unidades 
(b)

N.º de dias 
(c)

Total
d = (a) * (b) * (c)

AJUDAS DE CUSTO

Vacinadores 7,000 100 5 3,500,000

Supervisores 7,000 10 5 350,000

Motoristas 7,000 20 5 700,000
Operadores de introdução de                                           
dados 7,000 30 5 1,050,000

Subtotal 160 5,600,000

TRANSPORTES

Aluguer de automóvel 100,000 15 5 7,500,000

Combustível 2,000 400 5 4,000,000

Subtotal 11,500,000

IMPRESSÃO

Boletins de Vacinas 750 1,000 - 750,000

Subtotal 750,000

MATERIAL

Resmas de Papel 4,500 15 - 67,500
Lápis 200 200 40,000

Marcadores 200  2,500 - 500,000

Subtotal 607,500
TOTAL 18,457,500

Preparado por: Certificado por:
Nome: Nome: 

Título: Título: 

Assinatura: Assinatura: 

Data: Data: 

Email / Tel.: Email / Tel.: 

 * Nota: trata-se apenas de um exemplo ilustrativo, os montantes não são indicativos e as rubricas orçamentais não são exaustivas.

Anexos
Anexo 1: Amostra de repartição orçamental*
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Anexo 2: Modelo para fundamentação da CFD 

MODELO PARA FUNDAMENTAÇÃO DA CFD – DADOS TÉCNICOS

[Contraparte]

Projecto de emergência: [(Sim/Não)]

Número da categoria: [acrescentar detalhes]

Área programática: [acrescentar detalhes]

Referência ao plano de trabalho aprovado: [acrescentar detalhes]

Responsável Técnico na Representação da OMS no país: [acrescentar nome e função]

Responsável Técnico no Escritório Regional: [acrescentar nome e função ]

Responsável no MdS: [acrescentar nome e pessoa de contacto]

Referência PTAEO: [acrescentar detalhes]

Data de início da CFD: [acrescentar detalhes]                  Data de fim da CFD: [acrescentar detalhes]

JUSTIFICAÇÃO PARA A CFD

Objectivo da actividade: [acrescentar detalhes]

Razão por que a CFD é o método mais adequado de implementação: [acrescentar detalhes]

Breve descrição do modo como as actividades cumprem os requisitos do doador: [acrescentar detalhes]

Realizações mensuráveis: [acrescentar detalhes]

Exemplo: orientações elaboradas para xxx

Resultados esperados: [acrescentar detalhes]

Exemplo: Reforçar capacidade de entrega xxx

Referência à proposta/acordo do MdS: [referência ao documento comprovativo já transferido]

Em anexo, orçamento pormenorizado por categoria de despesa. 

AUTORIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO                                               REPRESENTANTE / CHEFE DA
                                                                                      REPRESENTAÇÃO DA OMS 

(assinatura):                                                                    (assinatura):                                                                                                                                   

(Nome):.......................................................                    (Nome):......................................................

(Data):.........................................................                    (Datea):.......................................................
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Re:      The support for HIA experts, practitioners, authorities and academic to attend 1st ASEAN Conf on Impact Assessment

We are enclosing the Agreement For Direct Financial Cooperation (DFC) between the World Health Organization and NATIONAL HEALTH 
COMMISSION OFFICE, NONTHABURI, in the amount of THB 735,000.00 (Seven Hundred Thirty-Five Thousand), for conducting above-
mentioned work. We also attach two document(s) referenced in the Agreement.

We kindly request that you return, duly signed, one copy of the Agreement, keeping one for your files.

Upon completion of the activity, a technical report and financial statement must be sent to the WHO Representative within 90 days. Please be 
aware that future DFC funding will be withheld to partners with overdue DFC reports.

For any technical or programmatic questions relating to this agreement, please contact Nima ASGARI-JIRHANDEH, asgarin@who.int.

On behalf of the World Health Organization, we thank you for your collaboration.

CC: WHO Representative, Thailand                                                          WHO Global Service Centre

Concerne:    The support for HIA experts, practitioners, authorities and academic to attend 1st ASEAN Conf on Impact Assessment

Veuillez trouver ci-joint l’Accord pour Coopération Financière Directe (CFD) entre l’Organisation Mondiale de la Santé et NATIONAL HEALTH 
COMMISSION OFFICE, NONTHABURI, pour un montant de THB 735,000.00,  vous permettant de mener à bien le travail susmentionné. Veuillez 
également trouver 2 piéce(s) jointe(s) dont il est fait référence dans l’Accord.

Veuillez nous retourner, dûment signée, une copie de l’Accord et en conserver un pour vos dossiers.  

À l’accomplissement du travail, un rapport technique et un relevé financier doivent être envoyés au représentant de l’OMS dans les 90 jours.  
Veuillez noter que de futures coopérations  financières seront retenues pour cause de rapport en retard.       

Pour toutes questions techniques ou sur les  programmes  ayant trait à cet Accord, veuillez contacter Nima Asgari-JIRHANDEH, asgarin@who.int.

Au nom de l’Organisation Mondiale de la Santé, nous vous remercions de votre collaboration.

CC: Représentant de l’ OMS, Thailand                                                      Centre de Soutien Administratif Mondial de l’OMS

Dr Amphon Jindawatthana
NATIONAL HEALTH COMMISSION OFFICE, NONTHABURI
88/37 TIWANIN 14 Road, Mueng District, 
Thailand, 11000

88/20 PERMANENT SECRETARY BUILDING 3, 4TH FLOOR
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, TIWANON RD.,
TARAD KWANG, AMPHUR MUANG
NONTHABURI
THAILAND,11000

Return Address/Adresse de retour:

COVERING LETTER
LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT

WHO/GSC/GPL 
BLOCK 3510
JALAN TEKNOKRAT 6
CYBERJAYA 63000
Malaysia

WHO Reference/Référence OMS:

WHO Reference      2015/550135-0
Purchase Order      201296167-1
Reg. file                     
Unit Reference        140130 CAT3, 4 AC

Telephone/Téléphone: +66 2 590 1524
Email / Courriel: sethalpo@who.int

Anexo 3: Modelo de acordo de CFD e formulário FACE
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 Deliverable/Résultat

 

Due date/Date Remise
      

  %
   Currency Amount/                                    
Montant en Devise

.  1 Upon receipt of signed contract   10-SEP-2015      50.00    367,500.00

   2 Upon receipt of technical and finacial report   07-DEC-2015      50.00    367,500.00

   3 Upon receipt of DFC report  07-DEC-2015         0.00                       0.00.00

WHO Workplan References/ Références de l’OMS sur les programmes:

 Project     Task    Award  Expenditure Type  Expenditure Organization         %    USD

 1   SETHA1408783       6.1    61774   511-DFC SE_THA WR Office, Thailand     15.4    3,222.95

DIRECT FINANCIAL 
COOPERATION AGREEMENT                                          
ACCORD POUR COOPÉRATION 
FINANCIÈRE DIRECTE

WHO/GSC/GPL 
BLOCK 3510
JALAN TEKNOKRAT 6
CYBERJAYA 63000
Malaysia

WHO Reference/Référence OMS:

WHO Reference      2015/550 135-0
Purchase Order      201296167-1
Reg. file                     
Unit Reference        140130 CAT3, 4 AC

 The WORLD HEALTH ORGANIZATION hereby agrees to provide to
 L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ s’engage par la présente à fournir à

AGREEMENT FOR DIRECT FINANCIAL COOPERATION/ 
ACCORD POUR COOPÉRATION FINANCIÈRE DIRECTE                                                                                                                                                                                 PAGE 1 OF 7

NATIONAL HEALTH COMMISSION OFFICE
NONTHABURI
Nonthaburi
Thailand

Contact/ Contact:              Dr Amphon Jindawatthana

Telephone/Téléphone:       662 832 9082
Fax:          662 832 9001 - 2
Email/ Courriel:          nationalhealth@nationalhealth.or.th

The Amount of/Un Montant de: THB 735,000.00 (Seven Hundred Thirty-Five Thousand) 
For/en vue de: the support for HIA experts, practitioners, authorities and academic to attend 1st ASCEN Conf on Impact Assessment

For the period financed by this Agreement                           Start Date/De                                           :07-SEP -2015
Période du projet financée par le présent accord         Completion date/A                       :07-DEC -2015

Due Date of the techical report and financial statement (90 days after completion)                                         :06-MAR-2016
Echéance du rapport technique et relevé financier (90 jours aprés la fin de l’activité)

Any overdue technical and financial report/refunds form the same party?
(In case of Yes, details and reaosns to be attached)

Rapports techniques et financiers/remboursements en retard du même
bénéficiaire ? (Si oui, inclure les details et raisons)

Summary of Work / Description sommaire des travaux: 

Description of work under this Agreement/ Description des travaux faisant l’objet du présent accord:

The Support for HIA experts, practitioners, authorities, and academic to attend the 1st ASEAN Conference on impact Assessment Under the Theme of 
Impact Assessment and Mitigation: Towards ASCEAN Engagement and Sustainable Development.

Financial Terms/ Dispositions financières:

Payments will be made as follows/Les versements seront effectués comme suit:

Yes / Oui No / Non
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 Project Task Award  Expenditure Type  Expenditure Organization  %    USD

 2   SETHA1408783       7.2    61774   511-DFC SE_THA WR Office, Thailand     16.82    3,520.13

 3   SETHA1408767       3.1    61774   511-DFC SE_THA WR Office, Thailand     42.06    8,802.42

 4   SETHA1408767       2.1    61774   511-DFC SE_THA WR Office, Thailand      25.72    5,382.75

    Annex/Annexes      File name/Nom du fichier 

  1      2015/550 135   Contractual - Terms of Reference

   2     2015/550 135   Contractual - Budget Breakdown    Budget Breakdown

In the event that the terms of the annexes contain any provisions which are contrary to the provisions of this Agreement, the terms of this Agreement 
shall take precedence/ En cas de contradiction entre les termes apparaissant sur les annexes et ceux de l’Accord, les dispositions de l’Accord 
prévaudront dans tous les cas.

WHO Official Responsible for the project:
Représentant de l’OMS responsable du projet:

Signature:……………………………………...…………

Date:…………………………………………………………

Authorized Signatory:

Signataire autorisé:

  
ON BEHALF OF THE INSTITUTION/ POUR L’INSTITUTION

Responsible Administrative Authority 
Autorité administrative responsable 

Signature:…………………………………………………                         

Name/Nom:………………………………………………

Division:……………………………………………………

Date:…………………………………………………………

AGREEMENT FOR DIRECT FINANCIAL COOPERATION/ 
ACCORD POUR COOPÉRATION FINANCIÈRE DIRECTE                                                                                                                                                                              PAGE 2 OF 7

DIRECT FINANCIAL 
COOPERATION AGREEMENT                                          
ACCORD POUR COOPÉRATION 
FINANCIÈRE DIRECTE

WHO/GSC/GPL 
BLOCK 3510
JALAN TEKNOKRAT 6
CYBERJAYA 63000
Malaysia

WHO Reference/Référence OMS:

WHO Reference      2015/550135-0
Purchase Order      201296167-1
Reg. file                     
Unit Reference        140130 CAT3, 4 AC

Additional Conditions, if any, to the General DFC Conditions noted here / Conditions additionnelles, le cas échéant, aux conditions générales:

Annexes 

The following annexes form an integral part of this Agreement: Les annexes listées ci-dessous font partie intégrante de cet accord:
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GENERAL CONDITIONS (revised December 2014)

The following general conditions apply to this Direct Financial Agreement, 
and should be strictly adhered to by the relevant governmental authority in 
implementing the programme funded hereunder.

1.   The activity described in the agreement must commence within three 
months from the date of the agreement and must be completed within a 
maximum of one year from commencement.

2.  Expenditure should be incurred according to the approved budget for the 
activity(ies) under this agreement.

3.  Payments will be made according to the payment schedule set forth 
in the DFC agreement, in each case upon receipt of the deliverables 
mentioned therein. Any advance payment (full or part as the case may 
be) will be made only upon signature of both the government and WHO 
to the agreement and upon recording receipt of the signed agreement in 
the Global Management System (GSM).

4.   Advance payments equal to the full amount of the funding provided 
hereunder are permitted only for one time activities of a short duration 
(up to 3 months only) or USD 50,000 whichever is less.

5.   Payment will be made in local currency.

6.   Cheques and bank transfers will be made to the relevant government 
authority, not individuals. Bank particulars must  be recorded in the 
supplier record in GSM.

7.    A final DFC report comprising: 1) a technical report specifying the 
activities undertaken and outcomes achieved, as against the terms 
of reference and budget set forth in the agreement, and 2) a financial 
certification using the funding Authorization and Certification of 
Expenditure (FACE) form, shall be submitted to WHO within three (3) 
months of completion of the activity.

8.   The report must relate the activity and its outcome to the relevant 
activities, products and expected results in the approved Work Plan, and 
be signed by the appropriate government official, and verified by the 
responsible officer of WHO.

9.  The FACE form must include a detailed expenditure breakdown by 
category of expense and details of unspent balances following the 
original approved budget. Any funds not utilized must be reported on in 
the FACE form and returned to WHO within three months of completion 
of the activity.

10. Further payments will be withheld from governmental authorities which 
have not submitted DFC reports on a timely basis.

11. Supporting financial documents must be retained by the relevant 
governmental authority for a period of at least five years from the end 
date of the activity and be made available for inspection by WHO and/or 
parties acting on behalf of WHO, upon request.

12. The relevant extract of the government’s audited financial statements 
must also be made available to WHO upon request.

Conditions générales (révisées en décembre 2014)

Les conditions générales ci-après s’appliquent au présent Accord de coopération 
financière directe et doivent être rigoureusement respectées par l’autorité 
gouvernementale compétente dans la mise en œuvre du programme financé au 
titre de l’Accord.

1.   L’activité décrite dans l’Accord doit débuter dans les trois mois suivant la date 
de l’accord et doit être accomplie dans un délai maximum d’un an après son 
commencement.

2.   Les dépenses doivent être engagées selon le budget approuvé pour l’activité 
ou les activités prévues au titre de l’accord.

3.   Les paiements sont effectués suivant le calendrier indiqué dans l’Accord de 
coopération financière directe et à réception des produits ou services à livrer 
aux termes de l’Accord. Des avances ( Totales ou partielles selon le cas) ne 
peuvent être consenties qu’après signature de l’Accord par le gouvernement 
concerné et par l’OMS et enregistrement de l’Accord signé dans le Système 
mondial de gestion (GSM).

4.   Le versement d’avances égales au montant complet du financement prévu 
au titre de l’accord, n’est autorisé que pour des activités ponctuelles et de 
courte durée (jusqu’à trois mois) ou dans les limites de US $50 000, si cette 
dernière valeur est inférieure.

5.   Les paiements sont effectués en monnaie locale.

6.   Les chéques et virements bancaires doivent être établis à l’ordre de l’autorité 
gouvernementale compétente et non à l’ordre de particuliers. Les informations 
bancaires doivent être enregistrées dans le registre des fournisseurs du GSM.

7.   Un rapport final sur l’accord de coopération financière directe comprenant: 
1) un rapport technique précisant les activités entreprises et les résultats 
obtenus par rapport au mandat et au budget prévus dans l’Accord, et 2) 
une certification financière établie à l’aide du formulaire d’autorisation de 
financement et certification des dépenses (FACE) doit être soumis à l’OMS 
dans un délai de trois mois suivant l’achèvement de l’activité.

8.   Le rapport doit établir une correspondance entre l’activité et ses résultats et 
les activités, produits et résultats escomptés prévus dans le plan de travail 
approuvé et il doit être signé par le représentant du gouvernement compétent 
et vérifié par le responsable de l’OMS.

9.   Le formulaire FACE doit comporter une ventilation détaillée des dépenses par 
catégories et indiquer le détail des montants non dépensés par rapport au 
budget initialement approuvé. Les fonds non utilisés doivent être consignés 
sur le formulaire FACE et restitués à l’OMS dans les trois mois suivant la fin 
de l’activité.

10.  En cas de retard dans la présentation des rapports prévus par l’Accord pour 
coopération financière directe, le versement des sommes dues aux autorités 
gouvernementales concernées sera suspendu.

11.  Les documents financiers justificatifs doivent être conservés par l’autorité 
gouvernementale concernée pour une durée minimale de cinq ans à compter 
de la date de fin de l’activité et doivent pouvoir être communiqués, sur 
demande, à l’OMS et/ou aux parties agissant en son nom pour inspection. 

12.  Les extraits pertinents des états financiers vérifiés du gouvernement doivent 
également pouvoir être communiqués à l’OMS sur demande.

AGREEMENT FOR DIRECT FINANCIAL COOPERATION/ 
ACCORD POUR COOPÉRATION FINANCIÈRE DIRECTE                                                                                                                                                                                PAGE 3 OF 7

DIRECT FINANCIAL 
COOPERATION AGREEMENT                                          
ACCORD POUR COOPÉRATION 
FINANCIÈRE DIRECTE

WHO/GSC/GPL 
BLOCK 3510
JALAN TEKNOKRAT 6
CYBERJAYA 63000
Malaysia

WHO Reference/Référence OMS:

WHO Reference      2015/550 135-0
Purchase Order      201296167-1
Reg. file                     
Unit Reference        140130 CAT3, 4 AC
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Currency: THB
PO No. (Start date - end date)    

 FINANCIAL REPORTING

To be filled in by Implementing Partner To be filled in by WHO

Budget line (category of 
expenditure)

Authorized amount 
as per budget                          

A

Actual Project 
Expenditure                

B

Diff. between authorized 
and actual                     
C =A-B

Expenditures 
Accepted by WHO                  

D

Balance                          
E = A-D

   0 0
   0 0
   0 0

Total 0 0 0 0 0
Justification for variations to budget if any:
To be filled in by WHO

1. Total funds received from WHO (To be filled in manually Partner to refund to WHO Balance to be paid to IP by WHO (max 
total in Column A above)

2.  Total expenses (column D Above)                                              
     Balance remaining (1-2)

TECHNICAL REPORT SUMMARY (to be filled in by Implementing Partner)

DIRECT FINANCIAL 
COOPERATION AGREEMENT                                          
ACCORD POUR COOPÉRATION FINANCIÈRE 
DIRECTE

WHO/GSC/GPL 
BLOCK 3510
JALAN TEKNOKRAT 6
CYBERJAYA 63000
Malaysia

WHO Reference/Référence OMS:

WHO Reference      2015/550 135-0
Purchase Order      201296167-1
Reg. file                     
Unit Reference        140130 CAT3, 4 AC

 Project  Task Award  Expenditure Type  Expenditure Organization    %    USD

  1.   SETHA1408783     6.1    61774      511-DFC SE_THA WR Office, Thailand       15.4               3,222.95

  2.   SETHA1408783     7.2    61774      511-DFC SE_THA WR Office, Thailand     16.82               3,520.13

  3.   SETHA1408767     3.1    61774      511-DFC SE_THA WR Office, Thailand     42.06               8,802.13

  4.   SETHA1408767     2.1    61774      511-DFC SE_THA WR Office, Thailand     25.72              5,382.75

Funding Authorization and Certification of Expenditure (FACE) 
and Technical Report of Outcomes
Date:                                                06-AUG-15
Country:                                           THAILAND
WHO Ref:                                         2015/550135-0
PO number(s):                                 201296167-1
Responsible Officer:                         Dr Amphon Jindawattana
Implementing Partner:                      NATIONAL HEALTH COMMISSION OFFICE

PTAEO INFORMATION (to be filled in by WHO):

Summary of technical report including the description, duration and outcomes (i.e. results) from DFC activities. The summary should confirm that the outcomes 
as described in the approved project proposal have been achieved and should include reasons for under implementation if applicable.

CERTIFICATION BY IMPLEMENTING PARTNER: 

The undersigned Programme Manager hereby certifies that:

-  The actual expenditures reported above for the period stated herein have been disbursed in accordance with the approved project proposal and detailed budget for 
this DFC agreement. The supporting documents for these expenditures will be made available for examination, when required, for a period of five years from the date 
of the completion of the activity above. Any balance remaining from an activity will be refunded to WHO within three months of completion of the activity.

-   The technical report and its summary above represent an accurate description of the activities undertaken, the results achieved and the duration of the DFC project, 
and that these activities are in conformity with the approved project proposal for this DFC.

Date submitted:………………………………………
Name:…………………………...............……………

For WHO certification, please see overleaf:

Signature:………………………………………………
Title:……………………………………………………

AGREEMENT FOR DIRECT FINANCIAL COOPERATION/ 
ACCORD POUR COOPÉRATION FINANCIÈRE DIRECTE                                                                                                                                                                              PAGE 4 OF 7
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For WHO USE ONLY:
 

Certification by WHO Responsible Technical Officer:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certification by WHO Representative/ Head of Office:
I hereby certify that:
 
I have reviewed the final DFC technical report and have 
verified that the report is adequate to evidence that the 
activities were implemented according to the agreement 
and the approved budget, and that the agreed outputs were 
achieved.                                                                                                                  
 
I or another responsible WHO staff member have visited the 
site(s) where the activities were implemented and verified 
that the activities were progressing according to plan during 
the site visit(s).

I have reviewed the FACE report and confirm that it has been 
correctly filled out and duly certified by the implementing 
partner.
 
(Only if relevant) I have the following comments to add:

………………………………………………………………………………

I hereby certify that I have reviewed the DFC technical report and 
the FACE report, and confirm that the activities were carried out, 
and the planned outputs achieved according to the agreement 
with the implementing partner and the DFC approved budget.

(Only if relevent) I have following comments to add: 

………………………………………………………………………………

Responsible Technical Officer:

Name:…………………………………………………………………

Signature:……………………………………………………………

Date:……………………………………………………………………

 
 
 
 
 

WHO Representative/ Head of WHO Office:

Name:……………………………………………………………

Signature:…………………………………………………..…

Date:……………………………………………………..……...

  

DIRECT FINANCIAL 
COOPERATION AGREEMENT                                          
ACCORD POUR COOPÉRATION FINANCIÈRE 
DIRECTE

WHO/GSC/GPL 
BLOCK 3510
JALAN TEKNOKRAT 6
CYBERJAYA 63000
Malaysia

WHO Reference/Référence OMS:

WHO Reference      2015/550 135-0
Purchase Order      201296167-1
Reg. file                     
Unit Reference        140130 CAT3, 4 AC

AGREEMENT FOR DIRECT FINANCIAL COOPERATION/ 
ACCORD POUR COOPÉRATION FINANCIÈRE DIRECTE                                                                                                                                                                                PAGE 5 OF 7
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AGREEMENT FOR DIRECT FINANCIAL COOPERATION/ 
ACCORD POUR COOPÉRATION FINANCIÈRE DIRECTE                                                                                                                                                                                 PAGE 6 OF 7

Devise: THB

N° bon de commande (date de début- fin)    

 RAPPORT FINANCIER
À remplir par Partenaire Opérationnel À remplir par l’OMS

Ligne budgétaire (catégorie de dépenses)
Montant autorisé 

par le budget                        
A

Dépense réelle
   du projet                

B

Ecart entre le montant 
autorisé et la dépense réelle                      

C =A-B

Dépense accepté       
par l’OMS                          

D

Solde                          
E = A-D

   0 0
   0 0
   0 0

Total 0 0 0 0 0
Justification des variations de budget, s’il en existe :

À remplir par l’OMS:

1.  Fonds totaux reçus d’OMS (à remplir manuellement)
Partenaire à       
rembourser à l’OMS

Solde à payer par l’OMS à PO (maximum 
colonne A au-dessus)

2.  Dépenses totales (colonne D au-dessus)                                              
     Le solde restant (1-2)

Résumé du Rapport Technique (à remplir par le Partenaire Opérationnel)

DIRECT FINANCIAL 
COOPERATION AGREEMENT                                          
ACCORD POUR COOPÉRATION FINANCIÈRE 
DIRECTE

WHO/GSC/GPL 
BLOCK 3510
JALAN TEKNOKRAT 6
CYBERJAYA 63000
Malaysia

WHO Reference/Référence OMS:

WHO Reference      2015/550 135-0
Purchase Order      201296167-1
Reg. file                     
Unit Reference        140130 CAT3, 4 AC

 Project  Task Award  Expenditure Type  Expenditure Organization    %    USD

  1.   SETHA1408783     6.1    61774      511-DFC SE_THA WR Office, Thailand     15.4                 3,222.95

  2.   SETHA1408783     7.2    61774      511-DFC SE_THA WR Office, Thailand     16.82                 3,520.13

  3.   SETHA1408767     3.1    61774      511-DFC SE_THA WR Office, Thailand     42.06                 8,802.13
  4.   SETHA1408767     2.1    61774      511-DFC SE_THA WR Office, Thailand     25.72                 5,382.75

Autorisation de financement et certification des dépenses (FACE) et Rapport technique sur les résultats 
Date:                                                06-AUG-15
Pays:                                               THAILAND
Réf.OMS:                                         2015/550135-0
Numéro de bon de commande:        201296167-1
Officier responsable:                        Dr Amphon Jindawattana
Parternaire Opérationnel:                  NATIONAL HEALTH COMMISSION OFFICE

INFORMATION PTAEO (à remplir par l’OMS):

Le résumé du rapport technique inclus les descriptions, la durée et les objectifs atteints (ex. résultats) relatif aux activités de DFC . Le résumé devrait confirmer 
que les résultats décrits dans la proposition du projet approuvé  ont été atteints et doivent comporter les motifs de la sous-exécution si c’est applicable.

CERTIFICATION PAR PARTENAIRE OPÉRATIONNEL:

Le directeur du programme soussigné, certifie par la présente que:      

- Les dépenses réelles indiquées ci-dessus pour la période indiquée ci-dessus ont été déboursés conformément à la proposition de projet approuvée et le budget 
détaillé de cet accord de DFC. Les pièces justificatives de ces dépenses seront disponibles pour le contrôle, si nécessaire, pour une période de cinq ans à compter 
de la date de l’achèvement de l’activité ci-dessus. Tout solde restant d’une activité sera remboursé à l’OMS dans les trois mois suivant l’achèvement de l’activité. 
- Le rapport technique et le résumé ci-dessus représente une description précise des activités menées, les résultats obtenus, la durée de l’ activité de DFC et 
l’activité sont conforme à l’activité approuvée.

Date de soumission:........………………….…………
Nom:…………………………...............…………………

Pour la certification d’OMS, veuillez consulter au verso:

Signature:………………………………………………………

Position:…………………………………………………………
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Currency: 
PO No. (Start date - end date)    

 FINANCIAL REPORTING

To be filled in by Implementing Partner To be filled in by WHO

Budget line (category of 
expenditure)

Authorized amount 
as per budget                          

A

Actual Project 
Expenditure                

B

Diff. between authorized 
and actual                     
C =A-B

Expenditures 
Accepted by WHO                  

D

Balance                          
E = A-D

   0 0
   0 0
   0 0

Total 0 0 0 0 0
Justification for variations to budget if any:
To be filled in by WHO

1. Total funds received from WHO (To be filled in manually Partner to refund to WHO Balance to be paid to IP by WHO (max 
total in Column A above)

2.  Total expenses (column D Above)                                              
     Balance remaining (1-2)

TECHNICAL REPORT SUMMARY (to be filled in by Implementing Partner)

 Project  Task Award  Expenditure Type  Expenditure Organization    %    USD

Summary of technical report including the description, duration and outcomes (i.e. results) from DFC activities. The summary should confirm that the outcomes 
as described in the approved project proposal have been achieved and should include reasons for under implementation if applicable.

CERTIFICATION BY IMPLEMENTING PARTNER: 

The undersigned Programme Manager hereby certifies that:

-  The actual expenditures reported above for the period stated herein have been disbursed in accordance with the approved project proposal and detailed budget for 
this DFC agreement. The supporting documents for these expenditures will be made available for examination, when required, for a period of five years from the date 
of the completion of the activity above. Any balance remaining from an activity will be refunded to WHO within three months of completion of the activity.

-   The technical report and its summary above represent an accurate description of the activities undertaken, the results achieved and the duration of the DFC project, 
and that these activities are in conformity with the approved project proposal for this DFC.

Date submitted:………………………………………
Name:…………………………...............……………

For WHO certification, please see overleaf:

Signature:………………………………………………
Title:……………………………………………………
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For WHO use only:
 
Certification by WHO Responsible Technical Officer:

I hereby certify that:
 
 Certification by WHO Representative / Head of Office

I have reviewed the final DFC technical report and have verified 
that the report is adequate to evidence that the activities were 
implemented according to the agreement and the approved budget, 
and that the agreed outputs were achieved.                                                                                                                  
 
I or another responsible WHO staff member have visited the site(s) 
where the activities were implemented and verified that the activities 
were progressing according to plan during the site visit(s).

I have reviewed the FACE report and confirm that it has been correctly 
filled out and duly certified by the implementing partner.
 
(Only if relevant) I have the following comments to add:

…………………………………………………………………………………………

 
 
 
 
 
 
 

I hereby certify that I have reviewed the DFC technical report 
and the FACE report, and confirm that the activities were 
carried out, and the planned outputs achieved according to 
the agreement with the implementing partner and the DFC 
approved budget.

(Only if relevant) I have the following comments to add:

 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………………………………………………

Responsible Technical Officer:

Name:…………………………………………………

Signature:…………………………………………….

Date:………………………………………………….
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Devise: 

N° bon de commande (date de début- fin)    

 RAPPORT FINANCIER
À remplir par Partenaire Opérationnel À remplir par l’OMS

Ligne budgétaire (catégorie de dépenses)
Montant autorisé 

par le budget                        
A

Dépense réelle
   du projet                

B

Ecart entre le montant 
autorisé et la dépense réelle                      

C =A-B

Dépense accepté       
par l’OMS                          

D

Solde                          
E = A-D

   0 0
   0 0
   0 0

Total 0 0 0 0 0

Justification des variations de budget, s’il en existe :
À remplir par l’OMS:

1.  Fonds totaux reçus d’OMS (à remplir manuellement)
Partenaire à       
rembourser à l’OMS

Solde à payer par l’OMS à PO (maximum 
colonne A au-dessus)

2.  Dépenses totales (colonne D au-dessus)                                              
     Le solde restant (1-2)

Résumé du Rapport Technique (à remplir par le Partenaire Opérationnel)

 Project  Task Award  Expenditure Type  Expenditure Organization    %    USD

Le résumé du rapport technique inclus les descriptions, la durée et les objectifs atteints (ex. résultats) relatif aux activités de DFC . Le résumé devrait confirmer 
que les résultats décrits dans la proposition du projet approuvé  ont été atteints et doivent comporter les motifs de la sous-exécution si c’est applicable.

CERTIFICATION PAR PARTENAIRE OPÉRATIONNEL:

Le directeur du programme soussigné, certifie par la présente que:      

- Les dépenses réelles indiquées ci-dessus pour la période indiquée ci-dessus ont été déboursés conformément à la proposition de projet approuvée et le budget 
détaillé de cet accord de DFC. Les pièces justificatives de ces dépenses seront disponibles pour le contrôle, si nécessaire, pour une période de cinq ans à compter 
de la date de l’achèvement de l’activité ci-dessus. Tout solde restant d’une activité sera remboursé à l’OMS dans les trois mois suivant l’achèvement de l’activité. 
- Le rapport technique et le résumé ci-dessus représente une description précise des activités menées, les résultats obtenus, la durée de l’ activité de DFC et 
l’activité sont conforme à l’activité approuvée.

Date de soumission:........………………….…………
Nom:…………………………...............…………………

Pour la certification d’OMS, veuillez consulter au verso:

Signature:………………………………………………………

Position:…………………………………………………………
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Moeda:
N.º de OC (Data de início - Data 
finalização)

   

 RELATÓRIO FINANCEIRO

A preencher pelo parceiro implementador (PI) A preencher pela OMS

Rubrica orçamental 
(categoria da despesa)

Montante autorizado 
de acordo com 
o orçamento               

A

Despesas reais 
do projecto                 

B

Dif. entre despesas 
autorizadas e reais                                         

C =A-B

Despesas aceites pela 
OMS               

D

Saldo                          
E = A-D

   0 0
   0 0
   0 0

Total 0 0 0 0 0
Justificação para variações em relação ao orçamento, se for caso disso:
A preencher pela OMS:

1.   Total de fundos recebidos da OMS (A preencher 
manualmente)

Parceiro para reembolso 
à OMS

Saldo a pagar ao PI pela OMS (total máx. 
na coluna A acima)

2.   Total de despesas (coluna D acima)                                              
      Saldo remanescente (1-2)

RELATÓRIO TÉCNICO RESUMIDO  (a preencher pelo parceiro implementador)

Acordo de Cooperação Financeira Directa                                      
Autorização de Financiamento e Certificação da Despesa (FACE) e Relatório Técnico dos Resultados

WHO/GSC/GPL 
BLOCK 3510
JALAN TEKNOKRAT 6
CYBERJAYA 63000
Malaysia

Referência da OMS

Referência da OMS:
Ordem de Compra:
Ficheiro de Registo:
Referência da Unidade:

 Project  Task Award  Expenditure Type  Expenditure Organization    %    USD

Data:                                      
País:                                      
Ref.a OMS:                            
Número OC:                           
Responsável:                         
Parceiro Implementador:        

INFORMAÇÃO PTAEO (a preencher pela OMS):

Resumo do relatório técnico, incluindo a descrição, duração e resultados das actividades da CFD. Este resumo deverá confirmar se os resultados, conforme 
descritos no projecto de proposta aprovado, foram concluídos e deverá incluir as razões da insuficiente execução, se for o caso.

CERTIFICAÇÃO DO PARCEIRO IMPLEMENTADOR:

O abaixo-assinado, Administrador do Programa, declara por este meio que:

- As despesas reais acima descritas para o período aqui indicado foram desembolsadas, de acordo com a proposta de projecto aprovada e orçamento detalhado 
para este acordo de CFD. A documentação comprovativa destas despesas serão disponibilizados para análise, mediante pedido, durante um período de cinco anos, 
a partir da data de finalização da actividade acima mencionada. Qualquer saldo remanescente de uma actividade será devolvido à OMS, no prazo de três meses após 
a finalização dessa actividade.

- O relatório técnico e o seu resumo acima apresentado representam uma rigorosa descrição das actividades executadas, resultados atingidos e duração do projecto 
CFD, confirmando que essas actividades estão em conformidade com a proposta de projecto aprovada para esta CFD.

Data de apresentação:………………………………………
Nome:…………………………...............…….........………

Para certificação da OMS, ver no verso:

Assinatura:………………………………………………
Título:……………………………………………………
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Para uso exclusivo da OMS:
 

Certificação pelo Responsável Técnico da OMS:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificação pelo Representante / Chefe da Representação da 
OMS:

Eu, abaixo assinado, declaro que: 
 
Analisei o relatório técnico final da CFD e verifiquei que o 
relatório é adequado para comprovar que as actividades 
foram implementadas, segundo o acordo e o orçamento 
aprovados, e que os resultados acordados foram atingidos.                                                                                                                  
 Eu, ou outro funcionário responsável da OMS,    
   
visitámos o local onde as actividades foram implementadas 
e verificámos que as actividades estavam a progredir de 
acordo com o plano, durante a visita ao local.

Analisei o relatório FACE e confirmo que ele foi 
correctamente preenchido e devidamente certificado pelo 
parceiro implementador.

(Se necessário) Tenho a acrescentar as seguintes 
observações:

………………………………………………………………………………

Eu, abaixo assinado, certifico que analisei o relatório técnico 
da CFD e o relatório FACE e confirmo que as actividades foram 
empreendidas e os resultados esperados atingidos, segundo o 
acordo com o parceiro implementador e orçamento aprovado 
da CFD.

(Se necessário) Tenho a acrescentar as seguintes observações:

………………………………………………………………………………

Responsável Técnico:

Nome:…………….……………………………………………………

Assinatura:……………………………………………………………

Data:……………………………………………………………………

 
 
 
 
 

Representante/Chefe de Representação da OMS:

Nome:…………….……………………………………………………

Assinatura:……………………………………………………………

Data:……………………………………………………………………
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Actividade:   

Data:   Local: Zona / Região / País         Número de OC: (Referir o acordo de CFD)

Nome / Título
Informação para 

contacto
Assinatura  

Dia 1
Assinatura  

Dia 2
Assinatura  

Dia 3

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

Anexo 4: Exemplo de folha de presenças 

Esta folha de presenças foi conferida por: 
              

Nome:  Título:   Assinatura /Data:    Tlm: ………………………………….....................……………  

……………………… …………………………………            ………………………………………………               Email: ……………….....……...............................…………
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Assunto Sim Não Não 
aplicável Observações

 1. Fluxo de fundos 

1.1     É capaz de receber e transferir facilmente fundos da OMS? Se sim,        
          faça uma breve descrição do processo.

   

1.2     Teve anteriormente problemas para receber fundos da OMS, se 
esses fundos transitaram pelo Ministério? Em caso afirmativo é 
favor descrever.

1.3     Se algumas actividades financiadas pela CFD forem implementadas 
por outros, p. ex., se for contratada outra entidade para executar 
parte do trabalho, existem os mecanismos necessários de 
notificação e monitorização para acompanhar a utilização dos 
fundos? Em caso afirmativo, é favor descrever.

2. Estrutura organizativa e mapa de pessoal

2.1     A estrutura organizativa do departamento de contabilidade/ finanças 
é adequada à execução das tarefas necessárias? A estrutura 
organizativa fornece orientações de reporte da informação e 
contabilísticas? Em caso afirmativo, é favor descrever.

          Se possível, anexe um gráfico da organização.

2.2   O pessoal da contabilidade/ finanças está familiarizado com os 
procedimentos da OMS relativos às transferências de dinheiro no 
âmbito da CFD?   

2.3   Existem políticas de formação para o pessoal da contabilidade/ 
finanças? São fornecidas as formações necessárias para a  
actualização do pessoal? Em caso afirmativo, é favor especificar.

2.4   Tem havido, nos últimos cinco anos, rotações significativas de 
pessoal? Se isso constituir um problema, que iniciativas estão a ser 
tomadas para resolver essa situação?

3. Políticas e procedimentos contabilísticos

3.a Geral

3.1    Existe um sistema contabilístico que permita o registo adequado de 
transacções financeiras da OMS, incluindo a afectação de despesas 
em conformidade com os orçamentos de CFD acordados?

Anexo 5: Listagem destinada à autoavaliação da CFD pelo Ministério da Saúde
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3.2  Há controlos instalados para preparar e aprovar transacções, 
garantindo que todas estas são correctamente aprovadas e 
adequadamente suportadas?

3.3     O plano de contas é adequado para responder e reportar actividades 
e categorias de despesas orçamentadas da CFD?

3.4  As contas são regularizadas mensalmente? São fornecidas 
explicações para pontos importantes de regularização?

3.5    Toda a  documentação comprovativa e contabilística é conservada 
durante um mínimo de 5 anos num sistema que permite o seu 
rápido acesso a utilizadores?

3.6   Existem políticas e procedimentos para acompanhar e reportar 
informação sobre fundos da CFD fornecidos pela OMS? Em caso 
afirmativo, é favor descrever.

3.b Separação de tarefas 

3.7   As seguintes responsabilidades funcionais são executadas por 
diferentes unidades ou indivíduos: a) autorização para executar 
uma transacção; b) registo da transacção e c) guarda de activos 
envolvidos na transacção?

3.8  Estão adequadamente separadas as funções de encomenda, 
recepção, contabilidade e pagamento de bens e serviços?

3.c Orçamentação

3.9     Os seus orçamentos impõem metas técnicas e financeiras?

3.10 As despesas reais são frequentemente cotejadas com o ao 
orçamento? São exigidas algumas explicações para eventuais 
variações significativas ao orçamento?

3.11   As aprovações são solicitadas antes de surgirem variações 
significativas em relação ao orçamento?

3.12   Existe alguma entidade individual responsável pela preparação e 
aprovação de orçamentos relativos ao financiamento da OMS?
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3.d Pagamentos

3.13      Os procedimentos de processamento de facturas contemplam:

A comparação de quantidades, preços e termos das 
facturas com os elementos indicados nas ordens de 
compra e com os registos de bens realmente recebidos?

A verificação do rigor dos cálculos, se houver?

A certificação da recepção da encomenda de bens / 
serviços?

3.14     Existem controlos para a preparação e aprovação de encargos 
salariais? As alterações foram devidamente autorizadas? Em 
caso afirmativo, é favor descrever.

3.15      Existem controlos para categorias de despesas não ocasionam 
pagamentos, como ajudas de custo e viagens?

3.e Políticas e procedimentos

3.16     Existe um manual de contabilidade para garantir o controlo dos 
activos e o uso correcto dos fundos? São seguidas as normas 
internacionalmente aceites de contabilidade? Em caso afirmativo, 
que normas são essas?

3.17      Há políticas e procedimentos escritos que abrangem toda a  
gestão financeira de rotina e actividades administrativas afins? É 
favor descrever.

3.18      Existem instruções e manuais facilmente acessíveis para o 
pessoal relevante? 

3.f Dinheiro e bancos

3.19      Quem são os titulares autorizados das contas bancárias que 
são usadas para os recursos da OMS? Quantos titulares tem 
a conta bancária e quantas assinaturas são exigidas para fazer 
transacções?

3.20      As contas bancárias e os livros de contabilidade são 
regularizados mensalmente? São fornecidas explicações para 
pontos significativos e invulgares da regularização?

3.21      O dinheiro, em numerário e em cheque, é mantido num local 
seguro, p. ex., um cofre? Quem tem acesso a esse cofre?
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4. Outros gabinetes ou entidades

4.1   Outros gabinetes/entidades participam na execução de 
actividades financiadas pela CFD? Em caso afirmativo, existem 
directrizes e processos para assegurar uma supervisão e um 
acompanhamento apropriado da implementação?

4.2        Existem acordos contratuais com outros escritórios /entidades?

5. Auditoria

5.1        Os seus relatórios financeiros são auditados regularmente por um 
auditor independente? Em caso afirmativo, descreva o auditor.

  

5.2        A auditoria dos seus relatórios financeiros é conduzida de acordo 
com as normas internacionais de auditoria?

5.3        Houve problemas relevantes de contabilidade resultantes de 
relatórios de auditoria nos últimos três anos?

5.4        Foram feitas recomendações pelos auditores nos últimos três 
anos que ainda não tenham sido implementadas?

6. Notificação e monitorização

6.1        Elabora relatórios financeiros especificamente para as CFD da 
OMS? Em caso afirmativo, qual a frequência desses relatórios?

6.2         O seu sistema de reporte da informação tem a capacidade 
de ligar a informação financeira com a informação sobre a 
evolução da execução técnica? É favor especificar.

6.3        Os seus relatórios financeiros comparam as despesas reais com 
os montantes orçamentados por categoria de despesa?

6.4       Os relatórios financeiros são elaborados directamente por   
            um sistema contabilístico automatizado? Especifique se são  
            elaborados usando folhas de cálculo ou outros meios.

7. Sistemas de informação

7.1      O seu sistema de gestão financeira é informatizado?
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7.2     Existem políticas que restringem o acesso ao sistema de gestão 
financeira informatizado pelo pessoal pertinente?

8. Aquisições

8.1    São adoptados os princípios internacionalmente aceites em termos 
de aquisições? Estes princípios promovem a participação alargada 
de potenciais concorrentes? Em caso afirmativo, queira descrevê-
los.

8.2     Existem políticas e procedimentos por escrito para as aquisições?

          Em caso afirmativo, é favor fornecer uma cópia. Caso contrário, 
anexe um esboço dos seus procedimentos de concurso, 
indicando a metodologia, os escalões, os requisitos de aprovação.

8.3     Existe uma política específica de combate à fraude e corrupção? 
Em caso afirmativo, queira descrevê-la.

8.4     As excepções aos procedimentos foram documentadas e 
aprovadas pelo respectivo gestor?

8.5     Existe uma comissão de compras para a análise e aprovação dos 
contratos? Em caso afirmativo, é favor descrevê-la.

8.6     Para se efectivar uma compra, a partir de que valor é exigida uma 
autorização escrita por um gestor superior?

8.7     São usados documentos e contratos de licitação normalizados?

8.8     Quantos elementos do pessoal têm que dar a sua aprovação antes 
da assinatura de um contrato, da execução de uma compra ou da 
efectivação de um pagamento?
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Cooperação Financeira Directa (CFD)
Lista de Verificação do MdS 

Fase de Planeamento

1.

Planear com antecedência: Os acordos da CFD desencadeiam um processo 
administrativo que envolve várias unidades e gestores a diferentes níveis do MdS e 
dentro da OMS. Por isso, importante planear antecipadamente e apresentar a proposta 
de CFD com a devida antecedência.

�

2.

Plano para implementação: Garantir que as datas de início e de finalização estabelecidas 
na proposta sejam realistas, salientando que as actividades deverão ter início no 
prazo de 3 meses a partir da data do acordo e que deverão estar concluídas num 
prazo máximo de um ano a contar do início da actividade ou dentro do período de 
disponibilidade dos fundos, consoante o que ocorrer primeiro.

�

3.
Garantir que a sua proposta inclui uma repartição orçamental por rubricas detalhada, 
que cobre as diferentes componentes das actividades e respectivos custos.

�

4. Envolver a sua equipa financeira na elaboração da proposta e verificar se os custos são 
razoáveis bem como o rigor da sua distribuição.

�

5.

Garantir que as suas actividades planeadas não incluem nenhuma das seguintes 
rubricas de despesas que não são permitidas ao abrigo do acordo CFD: compra 
de activos fixos, medicamentos ou equipamento médico, pagamento de salários, 
financiamento de deslocações internacionais.

�

6.
Se as actividades planeadas incluírem o pagamento de suplementos e ajudas de custo, 
certificar-se que as taxas aplicadas estão em sintonia com as taxas estabelecidas pela 
Equipa Nacional das Nações Unidas (UNCT).

�

7.
Envolver a equipa da Representação da OMS no país na elaboração do projecto e 
concertar-se com ela sempre que for necessário.

�

8. Garantir que a proposta inclui realizações claras. �

9.
Sempre que possível, os pedidos de "pequenas quantias da CFD” deverão ser agrupados 
para reduzir os custos de transacção e administrativos.

�

10
O contrato de CFD é um documento juridicamente vinculativo para a OMS e para 
os seus parceiros. É gerado automaticamente pelo sistema ERP da OMS (GSM), 
familiarize-se com os termos e condições do contrato.

�

Anexo 6: Proposta de lista de verificação para ajudar os Ministérios da Saúde a 
melhorar a gestão da CFD
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Fase de Implementação

11. Garantir o alinhamento das actividades executadas com a proposta aprovado e o 
contrato assinado.

�

12.

Quaisquer despesas efectuadas ao abrigo do acordo da CFD deverão estar suportadas 
por comprovativos de pagamento e documento justificativos relevantes (facturas, 
recibos, ordens de compra, vales de pagamento, extractos bancários, talões de 
gasolina, listas de participação, recibos de pequenas quantias e lançamentos de caixa, 
etc.).

�

13.
A documentação comprovativa deverá ser conservada pelos parceiros que intervêm no 
contrato no mínimo durante 5 anos e ser apresentada mediante pedido da OMS para 
efeitos de verificação.

�

14.
Em caso de atraso ou cancelamento das actividades planeadas, queira informar 
imediatamente a Representação da OMS no país, para serem tomadas as medidas 
necessárias.

�

Fase de transmissão da informação

15.
Garantir a apresentação em devido tempo (nos 3 meses seguintes à finalização 
das actividades) de relatórios financeiros e técnicos de qualidade. Ter em mente 
que o formulário FACE é o único instrumento para transmitir informação acerca o 
financiamento.

�

16.
Preencher e apresentar o formulário FACE à Representação da OMS no país no prazo 
de 3 meses após a data de finalização da actividade. Ter em mente que os atrasos na 
entrega dos relatórios irão resultar na retenção de novos adiantamentos.

�

17.
O formulário FACE não deverá conter erros aritméticos, as despesas deverão ser 
reportadas por categoria de despesas em linha com o orçamento original (e não como 
um total).

�

18.

Ao preencher o formulário FACE lembre-se de que:
- A coluna A “Montante autorizado” e a Coluna B “Despesas reais do projecto” 
deverão ser preenchidas pelo MdS, enquanto a Coluna C “Despesas aceites pela 
Agência” e a Coluna D “Saldo” deverão ser preenchidas pela OMS;
- O formulário FACE apenas poderá ser assinado e carimbado por funcionários 
devidamente autorizados. 

�

19.
Qualquer saldo não utilizado deverá ser reembolsado através das contas bancárias da 
OMS.

20.
O “Resumo do relatório técnico” da FACE não deverá substituir um relatório 
técnico completo. O grau de pormenor descrito nos relatórios técnicos deverá ser 
correspondente ao valor do acordo.

�
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Lista de referências 

1. 12.º Programa Geral de Trabalho da OMS:        
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112792/1/GPW_2014-2019_eng.pdf?ua=1 

2. WHO presence in countries, territories and areas, 2015 report:      
http://www.who.int/country-cooperation/publications/who-presence-report-2015/en/ 

3. Report of the Taskforce on the roles and functions of the three levels of WHO:    
http://www.who.int/about/who_reform/task_force_report_three_levels_who_2013.pdf  

4. WHO e-manual
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