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REGULAMENTO FINANCEIRO DA UNIÃO AFRICANA 
 
Preâmbulo   
 
A Conferência da União Africana,  
 
RECORDANDO a Decisão EX.CL/Dec.784(XXIV) de Janeiro de 2014 através da qual 
o Conselho Executivo adoptou o Regulamento Financeiro da União Africana, a fim de 
alinhar a gestão financeira da União com as Normas Internacionais de Contabilidade 
do Sector Público; 
 
RECORDANDO AINDA a Decisão Assembly/AU/Dec.687(XXX) de Janeiro de 2018 
solicitando à Comissão da UA que actualize o Regulamento Financeiro da UA tendo 
em conta as Regras de Ouro recentemente adoptadas e os mecanismos para o 
envolvimento do F15 nas questões orçamentais e financeiras da União; 
 
OBSERVANDO a Decisão EX.CL/Dec.1008(XXXIII) que insta o CRP a considerar a 
alteração do Regulamento Financeiro da UA, bem como do Estatuto e Regulamento 
dos Funcionários da UA para definir claramente e demarcar as funções e 
responsabilidades dos funcionários eleitos dos Secretariados do Órgão; 
 
CONSIDERANDO que o Regulamento Financeiro rege a ampla gestão financeira da 
União;  
 
CONSIDERANDO que várias decisões de reforma dos Órgãos Deliberativos têm 
impacto sobre o Regulamentos Financeiro, que, juntamente com questões 
emergentes implicam a sua revisão em consonância com as melhores práticas 
internacionais;  
 
Adopta o presente Regulamento Financeiro da União Africana: 
 
PARTE I:  PRELIMINARES 
 

Artigo 1.º  
Definições 

 
1. Para efeitos do presente Regulamento e salvo disposição em contrário: 

 
i. “Gestor Orçamental” o Director Executivo da União, representante 

legal da União e que é igualmente o Presidente da Comissão da União 
Africana com autoridade contabilística em última instância para todos 
os recursos da União. 

ii. “Adiantamento Contabilístico” o desembolso (transferência) de 
fundos que são adiantados a um funcionário ou a um oficial sob 
condições de que este irá despender os fundos apenas para fins 
aprovados, prestando contas à União para fundos despendidos, e 
devolvendo à União até uma data especificada qualquer parte do fundo 
que não seja despendida ou contabilizada.  
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iii. “Adiantamentos” saídas de caixa a serem pagas na totalidade ou 
contabilizadas com base em termos e condições previamente 
acordados, conforme estipulado no Estatuto e Regulamento dos 
Funcionários da União Africana 

iv. “Dotação” o montante total aprovado pela Conferência ou autoridade 
delegada para fins específicos para o período orçamental, contra o qual 
podem ser efectuadas autorizações para esses fins até ao montante 
aprovado; 

v. “Conferência” a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da 
União; 

vi. “Reserva de Activos” refere-se à conta do Livro- Razão Geral criada 
para contabilizar os activos adquiridos através de aquisições da UA, 
doações e alterações no valor dos activos como resultado da 
reavaliação; 

vii. “Conta Bancária” uma conta da União com uma instituição financeira; 

viii. “Beneficiário” a entidade elegível cujo pedido de subvenção foi aceite 
pela UA para executar uma acção específica; 

ix. “Conselho de Auditores Externos” o Conselho da União Africana 
criado para desempenhar as funções previstas no Artigo 97º do 
presente Regulamento; 

x. “Conselho de Pesquisa” o Conselho criado nos termos do Artigo 78º 
para recomendar a alienação de bens da União;  

xi. "Orçamento” as estimativas de receitas e despesas da União 
adoptadas pela Conferência ou autoridade delegada, para fins 
específicos relacionados com as actividades da União, para um período 
definido; 

xii. “Compromisso Orçamental” uma obrigação juridicamente vinculativa 
por parte da União decorrente de um contrato escrito ou outro acordo 
escrito celebrado pela União, que se prevê que resulte no desembolso 
dos recursos financeiros da União;  

xiii.  “Fundo de adiantamento” dinheiro mantido por um Gabinete da União 
para pagamentos em numerário em circunstâncias específicas em que 
o sistema bancário não está disponível ou não é viável para ser 
utilizado.  

xiv. “Equivalente em dinheiro” inclui cheques, cartas de crédito 
irrevogáveis e outros instrumentos financeiros semelhantes de curto 
prazo, altamente líquidos, facilmente convertíveis em montantes 
conhecidos em dinheiro e sujeitos a um risco insignificante de 
alterações de valor; 
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xv. “Reserva de caixa” componente de caixa da reserva de receitas que é 
mantida até três (3) meses para satisfazer os requisitos orçamentais 
operacionais; 

xvi. “Director  Administrativo” significa o Vice-Presidente da Comissão   
responsável pela administração e finanças da Comissão e Coordenador 
geral de todos os Oficiais de Administrativo da uniao; 

xvii. “Director de Finanças” (CFO), Director da Direcção de Finanças da 
Comissão da UA exclusivamente responsável pela recepção, 
desembolso, contabilidade e elaboração de relatórios sobre os 
recursos financeiros da União;  

xviii. “Acto constitutivo” o Acto Constitutivo da União Africana; 

xix. “Comissão” a Comissão da União Africana, que é igualmente o 
Secretariado da União; 

xx. “Autoridade Competente”, qualquer pessoa que age legalmente em 
nome do Gestor Orçamental e que seja Chefe dos Órgãos e Instituições 
da UA, a tempo inteiro no posto de serviço ou Chefe do Secretariado de 
Órgãos e Instituições da União, que seja empregado assalariado a 
tempo inteiro, quando aplicável, com autoridade delegada para tratar de 
questões administrativas e financeiras dos seus respectivos Órgãos e 
Instituições, e que seja responsável perante o Gestor Orçamental da 
União.  

xxi. “Contribuição” todos os recursos, incluindo em espécie, fornecidos 
pelos Estados-membros, Parceiros de Desenvolvimento e outras partes 
interessadas relevantes em apoio ao mandato da União; 

xxii. “Contribuição em espécie” bens, serviços ou bens recebidos a um 
custo mínimo ou sem custos para a União; 

xxiii. “Responsável Administrativo”,  Chefes de outros Órgãos e 
Instituições, a tempo inteiro no posto de trabalho ou Chefes do 
Secretariado de Órgãos e Instituições da União, que são funcionários 
assalariados a tempo inteiro, conforme o caso, com autoridade 
delegada para tratar de questões administrativas e financeiras dos seus 
respectivos Órgãos e Instituições, e que prestam contas ao Gestor 
Orçamental;  

xxiv.  “Défice”, excesso de despesas em relação às receitas; 

xxv. “Vice-presidente” o Vice-presidente da Comissão da União Africana;  

xxvi. “Parceiro de desenvolvimento” uma entidade ou país que tenha 
disponibilizado recursos, sob a forma de dinheiro ou em espécie à União 
para fins de assistência à União nos seus programas e operações; 

xxvii. “Desembolso” pagamento em dinheiro de um fundo ou de uma conta; 
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xxviii. “Local de Afectação” um local de trabalho onde o funcionário 
desempenha as suas funções;  

xxix. “Funcionários Eleitos” um funcionário dos Órgãos da União Africana, 
eleito e/ou nomeado pelos Órgãos Deliberativos;  

xxx. “Pagamentos de Gratificação” pagamento feito sem obrigações 
contratuais para o efeito; Artigo 62º do Regulamento Financeiro; 

xxxi. “Despesas” redução do potencial de benefícios económicos ou serviços 
durante o período abrangido pelo relatório sob a forma de fluxos de 
saída ou de consumo de activos ou de incoerências de passivos que 
resultem em reduções dos activos líquidos; 

xxxii. “Conselho Executivo” significa o Conselho Executivo estabelecido 
nos termos do Artigo 5 do Acto Constitutivo que compreende os 
Ministros dos Negócios Estrangeiros e das Relações Exteriores  dos 
Estados Membros da União; 

xxxiii.  “F15” o Comité dos Quinze (15) Ministros das Finanças dos Estados-
membros da União; 

xxxiv. “Peritos do F15” o Comité de Peritos do F15. 

xxxv. “Controlo Financeiro”, os procedimentos e políticas através dos quais 
a União monitoriza e controla a direcção, a afectação e a utilização 
dos seus recursos financeiros  

xxxvi.  “Gestor Orçamental” um funcionário nomeado pelo Gestor 
Orçamental/Controlador Financeiro, que será responsável pelas 
transacções contabilísticas num gabinete financeiro da União; 

xxxvii. “Exercício financeiro” um (1) exercício financeiro que começa no dia 1 
de Janeiro e termina no dia 31 de Dezembro do mesmo ano; 

xxxviii. “Regulamento Financeiro” o Regulamento Financeiro da União;  

xxxix. “Regras de Ouro” conjunto de Regras adoptadas pela Decisão da 
Conferência Assembly/AU/Dec.687(XXX)  para fornecer um quadro 
para a gestão financeira e princípios de responsabilização na União 
Africana; 

xl. “Subvenção” uma contribuição directa, através de apoio financeiro, a 
fim de financiar uma acção destinada a atingir objectivo(s) específico(s) 
da União; 

xli. “Adiantamento de fundos” um adiantamento em dinheiro concedido a 

um funcionário para despesas aprovadas que um funcionário possa 

incorrer no decurso de uma viagem oficial ou para facilitar seminários 
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e outras actividades oficiais da União e a ser contabilizado após a 

conclusão da referida actividade; 

xlii. “Sistema de Fundos” refere-se a um sistema de contabilidade para 
pagamento em dinheiro e posterior reposição no final do período 
especificado; 

xliii. “Custos Indirectos” os custos incorridos pela União em função e em 

apoio de actividades e programas que não podem ser inequivocamente 

atribuídos a actividades e programas específicos, por exemplo; 

despesas com pessoal e quaisquer outros contributos directos para o 

programa, incluindo custos administrativos; 

xliv. “Instituição” outras entidades para além dos Órgãos criados e 
financiados pela União; 

xlv. “Comité Interno de Programas e Orçamento (IPBC)” Comité 
responsável pela coordenação dos processos de planificação e 
orçamentação na União, conforme estipulado no artigo 16º do presente 
regulamento; 
 

xlvi. “Normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público 
(IPSAS)” são um conjunto de normas contabilísticas emitidas pelo 
Conselho de IPSAS para serem utilizadas pelo sector público e que a 
UA adoptou para a preparação das suas demonstrações financeiras é 
um quadro contabilístico adoptado pela União Africana para a 
preparação das suas demonstrações financeiras;  

xlvii. “Contribuição Conjunta” uma forma de co-financiamento de um 
evento incluindo reuniões, conferências, cimeiras ou projectos, em que 
as partes se associam e contribuem conjuntamente para o mesmo valor 
contratual ou custo do(s) evento(s) com base nas atribuições de custos 
acordadas;  

xlviii. “Obrigação” compromisso, tal como um contrato, acordo ou 
compromisso que tenha sido celebrado, envolvendo uma 
responsabilidade contra os recursos do exercício financeiro em curso 
ou de um período futuro; 

xlix. “Funcionários” quaisquer personalidades eleitas ou nomeadas 
politicamente, ou, quando aplicável, membros não eleitos dos órgãos da 
UA; 

l. “Órgão” um Órgão da União conforme definido no Acto Constitutivo e 
qualquer outra instituição da UA que seja designada com o estatuto de 
Órgão; 

li. “Fundo de Paz” um fundo especial criado ao abrigo do Artigo 21º do 
Protocolo Relativo à Criação do Conselho de Paz e Segurança da União 
para financiar actividades operacionais de paz e segurança;  
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lii. “CRP” o Comité de Representantes Permanentes da União; 

liii. “Aquisições” o processo formal de aquisição de bens, obras ou 
serviços; 

liv. “Gestor de Programa” qualquer funcionário devidamente nomeado 
pelo Gestor Orçamental/responsável de controlo que é pessoalmente 
responsável e responsável pela implementação e gestão do(s) 
programa(s) dentro de uma Unidade, Divisão, Direcção, Departamento, 
Instituição ou Escritório Regional; 

lv. “Reservas” incluem os excedentes acumulados da União. Isto inclui 
reservas em dinheiro e não em numerário, incluindo contas a receber 
que possam ser convertidas em numerário, conforme aplicável; 

lvi. “Fundo de Reserva” dinheiro e reservas que não sejam em numerário, 
incluindo reservas em numerário e reservas de activos; 

lvii. “Receitas” o influxo de benefícios económicos durante o exercício 
financeiro que resulta num aumento do património líquido ou do capital 
próprio;  

lviii.  “Contas a receber” montantes devidos à UA pelos Estados-membros, 
Pessoal, outros Funcionários e Terceiros; 

lix. “Conta Especial” uma conta bancária para fundos que não fazem parte 
das dotações mas que são administrados pela União em nome dos 
contribuintes para actividades específicas;  

lx. "Fundos Especiais" recursos com contas relacionadas na posse da 
União Africana e disponíveis apenas para fins específicos; 

lxi. "Funcionário" uma pessoa contratada pela União nos termos e 
condições definidos e previstos no Estatuto e Regulamento do Pessoal 
da União Africana; 

lxii. “Subdelegação” um acordo institucional legal entre a UA e as suas 
entidades de implementação para a execução de projectos orientados 
para os resultados, onde as tarefas de implementação são 
efectivamente delegadas pela Autoridade Contratante a um 
Subdelegado; 

lxiii. “Excedente” excesso de receitas sobre despesas; 

lxiv. “Fundos Fiduciários” fundos detidos pela União em nome de outras 
entidades; 

lxv. "União" a União Africana instituída pelo Acto Constitutivo; 
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lxvi. "Compromisso não liquidado" compromissos financeiros válidos por 
liquidar que não satisfazem o princípio de reconhecimento de despesas 
no final de um determinado período financeiro; 

lxvii. “Recursos Financeiros Não Utilizados” todos os recursos financeiros 
da União não utilizados no decurso do exercício financeiro a que se 
referem; e 

lxviii. “Fundo de Maneio” fundo criado ao abrigo do Artigo 34º do presente 
Regulamento. 

2. Estas definições são complementadas pelos termos utilizados ao abrigo das 
Normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público. 

 
Artigo 2.º  

Âmbito e Objectivo 

 
 O presente Regulamento tem como objectivo: 
 

a) definir os princípios e as condições fundamentais da gestão financeira 
prudente dos recursos dos Órgãos e das Instituições da União; e 
 

b) estabelecer os princípios gerais para a gestão financeira e de recursos 
que devem reger a utilização eficaz, eficiente e económica dos recursos 
dos Órgãos e Instituições da União. 

 
 

Artigo 3.º  
Aplicabilidade e Autoridade 

 
1. O presente Regulamento rege a administração financeira e a gestão dos 

recursos dos Órgãos e Instituições da União, excepto quando existem 
disposições específicas obrigatórias em contrário. 
 

2. O Gestor Orçamental pode emitir directivas administrativas adequadas que 
estabeleçam procedimentos e instruções para a administração adequada do 
presente Regulamento.  
 

3. Na aplicação do presente Regulamento Financeiro, todos os funcionários da 
União serão orientados pelos princípios de gestão financeira e eficaz e 
eficiente. 

 

 

PARTE II: PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPONSABILIDADE 
 

Artigo 4.º  
Responsabilidades Gerais dos Funcionários da União 
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1) O Gestor Orçamental, Director Administrativo,Responsáveis Administrativos, 
Autoridade Competente, Director Financeiro, Gestores Financeiros ou outros 
funcionários, incluindo Gestores de Programas, Directores de Departamentos 
e Direcções, Chefes de Divisões, Chefes de Escritórios Regionais e de 
Representação responsáveis pela gestão orçamental e financeira da União, 
serão responsabilizados pessoalmente e de forma pecuniária por:  

 
a) implementação das medidas e decisões que tomam no exercício das 

suas funções; 

b) qualquer negligência que resulte em perdas financeiras; 

c) compromissos num serviço que não pode ser realizado com fundos 
autorizados para o serviço no Orçamento, resultando em excesso de 
despesas e/ou perdas; e 

d) violação do presente Regulamento Financeiro e quaisquer outras 
instruções administrativas relacionadas ao Regulamento. 

 
2) Todos os Funcionários e membros do pessoal da União que manuseiem os 

fundos da União devem ser obrigados, se forem considerados responsáveis, 
em conformidade com o SRR, a reembolsar integralmente a União pelos 
prejuízos sofridos. 
 

3) Os Oficiais de Finanças da União devem sempre salvaguardar os interesses 
da União no cumprimento das suas funções oficiais. 

 
4) Na aplicação do Regulamento Financeiro, Director Administrativo, os 

Responsáveis Administrativos e as Autoridades Competentes prestarão 
contas ao Gestor Orçamental.  

 
Artigo 5.º  

Gestor Orçamental 
 

1. O Gestor Orçamental deve: 

 

a) responsabilizar-se pela administração e aplicação do presente Regulamento; 

b) assumir a responsabilidade global das operações administrativas para averiguar 

a solvabilidade da União e a liquidação e autorização de despesas;  

c) ter a autoridade última, excluindo os empréstimos, para assumir compromissos 

e tornar os desembolsos imputáveis aos recursos da União, que devem estar 

estritamente de acordo com as dotações previstas no orçamento da União; 

d) atribuir um mandato escrito para incorrer em despesas e tornar as autorizações 

imputáveis ao orçamento, de acordo com as dotações inscritas no orçamento 

da União;  
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e) Pessoalmente ou através do seu delegado, responsabilizar-se pela revisão e 

aprovação de todos os processos financeiros, bem como pela prescrição e 

organização da manutenção dos registos financeiros da União; e   

f) responsabilizar-se por e prestar contas ao Conselho Executivo. 

 
2. As funções do Gestor Orçamental, Director Administrativo,dos Responsáveis 

Administrativos e do Director Financeiro não serão exercidas por uma pessoa 

e pela mesma pessoa.  

Artigo 6.º  
Director Administrativo e Responsaveis  Administrativos 

 

1. Deve haver um Diretor de  Administraçao que tem as seguintes funções: 

a) gerir as operações administrativas quotidianas da Comissão; e  

b) Ser responsável, por delegação escrita do Contador, pela coordenação da 

execução dos controladores da Administração e finanças dos respectivos 

órgãos e instituições.  

2.  Os responsaveis de administraçao devem consultar o Director administrativo  

no cumprimento dos assuntos administrativos e financeiros de seus órgãos e 

instituições. 

3. Os Responsaveis Administrativos devem: 

a) tratar das operações administrativas quotidianas dos respectivos Órgãos 

e Instituições da União; e 

b) por delegação escrita do Gestor Orçamental, ser responsável pela 

Administração e Finanças dos seus respectivos Órgãos e Instituições da 

União.     

4. Todos os funcionários e oficiais da União prestam contas aos seus respectivos 

Responsáveis Administrativos relativamente à regularidade dos seus actos no 

exercício das suas funções oficiais. 

 

Artigo 7.º  
Funções do Director Financeiro (CFO/FDF) 

 
1. O Director da Direcção de Finanças da Comissão da UA é o Director Financeiro 

(CFO) da União e, sob autoridade delegada do Gestor Orçamental: 
 

a. será o destinatário e o tesoureiro da União;  
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b. Receber receitas em conformidade com a ordem escrita de cobrança, 
elaborada pelo Gestor Orçamental ou pelo seu funcionário designado;  

c. efectuar regularmente pagamentos em conformidade com a ordem 
escrita de pagamento e contratos ou acordos assinados pelo Gestor 
Orçamental ou pelo seu funcionário designado;  

d. dar orientação política sobre como os fundos de caixa, equivalentes de 
caixa, Activos Fixos Tangíveis são adquiridos, controlados e geridos; 
 

e. ajudar na implementação do presente Regulamento Financeiro; 
 

f. supervisionar e orientar as actividades quotidianas de gestão financeira 
da União em conformidade com as políticas da União, o presente 
Regulamento, os procedimentos relevantes e as decisões dos órgãos 
deliberativos;  

g. aconselhar sobre alterações e ajustamentos ao presente Regulamento 
Financeiro, métodos e procedimentos, com vista a melhorar o sistema 
de gestão financeira da União;  

h. realizar consultas regulares com os Órgãos, Departamentos, Direcções 
ou Escritórios de Representação e Especializados relevantes sobre 
questões financeiras; 

i. Garantir a conformidade e o cumprimento do Regulamento Financeiro 
e das melhores práticas; 

j. organizar e coordenar a preparação e a execução do orçamento e 
demonstrações financeiras;  

k. Incentivar e promover a sensibilização para as melhores práticas no 
domínio da gestão financeira; e 
 

l. Desempenhar quaisquer funções que possa ser atribuído de acordo 
com o presente Regulamento Financeiro.  

Artigo 8.º  

 Unidade de Controlo Financeiro  
 

1. Deve ser criada uma Unidade de Controlo Financeiro autónoma no 
gabinete do Director Administrativo e dos Responsáveis 
Administrativos. A Unidade de Controlo Financeiro será responsável 
pela gestão geral dos riscos financeiros e mitigação através da 
realização das seguintes actividades: 

 
a) Garantir a conformidade e o cumprimento do presente Regulamento 

Financeiro, Estatuto e Regulamento dos Funcionários da União Africana, todas 
as políticas relacionadas e instrumentos regulamentares; 
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b) A Unidade de Controlo Financeiro é responsável pelo controlo e certificação 
prévios das despesas e de qualquer acto administrativo, com um impacto 
financeiro na União Africana; 

 
c) A Unidade de controlo Financeiro certifica os serviços de acordo com as 

especificações de despesas antes de qualquer pagamentocom base na gestão 
de risco financeiro e política de mitigação.  

d) A Unidade de Controlo Financeiro deve desenvolver procedimentos 
operacionais normalizados e manual sobre controlo financeiro, relativos às 
operações financeiras da União e recomendar a sua adopção pelo Gestor 
Orçamental;  

 
e) A Unidade de Controlo Financeiro deve assumir as suas funções de forma 

independente e aconselhar sobre todas as questões relacionadas com a boa 
governação financeira da União Africana; 

 
2. O Gestor Orçamental, o Director Administrativo,e os 

ResponsáveisAdministrativos devem garantir que a independência do 
controlo financeiro seja efectiva e respeitada 

 
Artigo 9.º  

Conflito de Responsabilidades 
 
1. Qualquer solicitação, com implicações financeiras, por parte do Gestor 

Orçamental, não pode ser imposta pela Unidade de Controlo Financeiro e pelo 
Director Financeiro quando o montante exceder o limite de fundos atribuídos 
ao pedido ou se houver qualquer omissão, erro crasso ou irregularidade na 
solicitação ou documento comprovativo. 
 

2.  Nesse caso, o Gestor Orçamental pode anular a objecção levantada pela 
Unidade de Controlo Financeiro e pelo Director Financeiro (CFO). Esta 
instrução dirigida à Unidade de Controlo Financeiro e ao Director Financeiro 
(CFO) deve ser redigida por escrito, e incluída entre os documentos 
comprovativos relativos às referidas despesas. O efeito da solicitação 
consistirá em que o Gestor Orçamental assuma a responsabilidade pelas 
despesas efectuadas pela Unidade de Controlo Financeiro e pelo Director 
Financeiro (CFO).  
 

3. As mesmas disposições dos parágrafos anteriores, um (1) e dois (2), são 

aplicáveis ao Director Administrativo, aos Responsáveis Administrativos e aos 
respectivos Chefes de Finanças nos Órgãos. 
 

4. Nesses casos, a Unidade de Controlo Financeiro e o Director Financeiro (CFO) 
devem inserir uma nota como anexo à ficha financeira. 

 
Artigo 10.º  

Delegação de Autoridade 
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1. O Gestor Orçamental pode delegar a sua autoridade ao abrigo do presente 

Regulamento ao Director Administrativo, aos Responsáveis Administrativos e, 
se aplicável, às Autoridades Competentes da União, conforme apropriado. 

 
2. O Director Administrativo e os Responsáveis Administrativos ou qualquer 

Autoridade Competente podem, por sua vez, delegar, através de circular 
administrativa escrita, a autoridade para aspectos específicos do presente 
Regulamento Financeiro. Estas instruções administrativas devem indicar se o 
funcionário delegado pode atribuir aspectos desta autoridade a outros 
funcionários ou funcionários. 
 

3. A delegação de autoridade não absolve ou alivia de outra forma a autoridade 
delegante das suas responsabilidades ao abrigo do presente Regulamento 
Financeiro e de outros Regulamentos aplicáveis da União, nem impede a 
autoridade de desempenhar as suas funções. No caso de qualquer delegação, 
a autoridade que delega e o oficial ou funcionários delegados serão 
responsáveis de forma conjunta e solidária pelo bom exercício da autoridade 
assim delegada. 
 

4. Na implementação do presente Regulamento Financeiro, o Director 
Administrativo,  os Responsáveis Administrativos e as autoridades 
competentes prestarão contas ao Gestor Orçamental. 
 

5. Caso o Gestor Orçamental ou qualquer autoridade competente opte por 
delegar autoridade, deve ser mantido um Quadro da Autoridade (TOA) que 
especifique o processo, o nível de autoridade, a aprovação e os limiares 
signatários tanto para o SAP ERP como para os protocolos bancários. 

 
6. Todas as responsabilidades delegadas serão por escrito. 

 
PARTE III: ORÇAMENTO E PRINCÍPIOS ORÇAMENTAIS 
 

Artigo 11.º  
Disposições Gerais 

 
1. O exercício financeiro da União abrange um período de doze (12) meses, com 

início em 1 de Janeiro e termo em 31 de Dezembro do mesmo ano. 
   

2. Os compromissos não liquidados resultantes de actividades iniciadas antes de 
31 de Dezembro do exercício financeiro, mas que não tenham sido concluídos 
antes da data, serão finalizados dentro dos primeiros três (3) meses do 
exercício financeiro seguinte.  
 

3. A dotação para estes compromissos não liquidados transitará para o ano 
seguinte.  
 

4. Os procedimentos contabilísticos da União devem seguir o Manual de Políticas 
e Procedimentos Contabilísticos e devem ser sempre respeitados, a menos 
que sejam incompatíveis com o presente Regulamento Financeiro.  
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5. Os recursos financeiros da União são orçados, adquiridos, geridos e 

contabilizados no âmbito do presente Regulamento Financeiro.  
 

6. A unidade monetária da União deve ser o Dólar Americano (USD). O Conselho 
Executivo pode, sob proposta do Gestor Orçamental, adoptar outra unidade 
monetária para a União.  
 

7. O Gestor Orçamental deve respeitar as Regras de Ouro adoptadas pela 
Conferência, da seguinte forma: 

a) As contribuições dos Estados-membros deverão cobrir um limite mínimo 

do orçamento; 

b) As receitas devem ser previsíveis; 

c) Os orçamentos devem ser credíveis; 

d) Deve-se fixar limites máximos de despesas; 

e) Todas as despesas devem ser autorizadas; 

f) Os fluxos de recursos e as transacções devem ser fiáveis e eficientes; 

g) Deve haver responsabilidade institucional; 

h) Os relatórios devem ser parte integrante do processo de gestão 

financeira; e  

i) Deve haver um processo centralizado para envolver parceiros 

Artigo 12.º  
Utilização dos Recursos Financeiros da União 

 
1. Os recursos financeiros da União devem ser utilizados de acordo com as 

dotações definidas no orçamento da União. 
 

2. O orçamento da União deve servir de base para a autorização dos 
compromissos financeiros, despesas e receitas da União e determinar a sua 
natureza e montante.  
 

3. Os recursos financeiros dos parceiros para o desenvolvimento devem ser, 
após a análise do CRP, declarados e incluídos no orçamento da União para os 
anos em que os fundos serão utilizados. 

 

 

Artigo 13.º  
Elaboração do Orçamento  
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1. O Gestor Orçamental deve, durante a preparação do orçamento, proceder à 
comunicação a circular orçamental que contém orientações para a preparação 
do orçamento, incluindo a comunicação dos limites máximos de despesas aos 
departamentos da Comissão e a todos os outros órgãos antes da 
apresentação das suas propostas orçamentais. 

 
2. O Gestor Orçamental deve preparar um documento-quadro orçamental que 

descreva o orçamento da União e que contenha o seguinte: 
 
a) Uma estimativa dos recursos necessários para o financiamento das 

operações da União; 

b) As principais áreas de enfoque, os mecanismos de implementação, os 
resultados e meios da sua medição; 

c) uma explicação da tendência orçamental, destacando os factores que 
afectam o seu movimento; e 

d) O ponto de situação das Reservas de Caixa e uma declaração da sua 
utilização durante o exercício em curso e exercício anterior. 
 

3. O Gestor Orçamental deve convocar uma conferência pré-orçamental com o 
Comité de Programas Internos e Orçamentos (IPBC) e as principais partes 
intervenientes da União, para debater as prioridades e os requisitos do 
exercício financeiro, antes da preparação das propostas orçamentais. 
 

4. Cada órgão ou instituição da União deve contribuir separadamente ao 
orçamento anual proposto, que abrange todas as actividades, receitas e 
despesas dos órgãos e instituições da União relativas ao exercício financeiro 
a que se referem, bem como as previsões para os dois anos seguintes, de 
forma consolidada.  
 

5. O projecto de orçamento elaborado pelo Gestor Orçamental deve ser apoiado 
por relatórios sobre a execução orçamental do exercício financeiro em curso e 
do exercício anterior, conforme definido no Manual de Orçamento da UA. 
 

6. A Comissão deve preparar um orçamento baseado em resultados em que o 
desempenho seja medido em relação a indicadores claros, a fim de alcançar 
um conjunto de objectivos e metas. A preparação e execução do orçamento 
baseado em resultados serão definidas no Manual de Orçamento da UA.  
 

7. O orçamento proposto deve: 
 

a) ser acompanhado pelo mais recente Relatório de Auditoria de 
Desempenho Orçamental do Gabinete de Auditoria Interna; 
 

b) O orçamento será acompanhado de um relatório de desempenho  
 

c) incluir quaisquer informações, anexos e demonstrações explicativas 
que possam ser solicitadas pelos Órgãos Deliberativos; e 
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d) conter uma breve declaração sobre as principais alterações ao 

conteúdo do programa em comparação com o período financeiro 
anterior e os anexos ou declarações que possam ser considerados 
necessários. 

 
8. A proposta de orçamento é preparada e apresentada em conformidade com 

uma boa gestão financeira, conforme definido no presente Regulamento 
Financeiro. 

 
Artigo 14.º  

Apresentação e Conteúdo do Orçamento  

 
1. O orçamento anual proposto deve ser elaborado de acordo com os princípios 

e formato determinados e adoptados pelo Conselho Executivo.   
 
2. O Gestor Orçamental deve, anualmente, apresentar à sessão conjunta de 

GSCBFAM e dos Peritos do F15, o orçamento anual com projecção de dois 
anos, que contém: 

 
a) previsão de receita de um orçamento anual com projecção de dois anos 

com base nos 3 exercícios anteriores; 

b) despesas previstas por departamento da Comissão da UA, respectivos 
Órgãos da UA, instituições ou qualquer unidade de despesa devidamente 
reconhecida durante cada exercício do período de três anos, 
diferenciando entre Operações Operacionais, Programas e Operações de 
Apoio à Paz; e 

c) ilustração de uma dependência decrescente do financiamento externo 
dos programas da União e dos orçamentos de Paz e Segurança. 
 

3. A apresentação do orçamento anual, com uma projecção a dois anos, deve 
conter, conforme o caso, objectivos mensuráveis para o orçamento de cada 
órgão ou instituição e deve ser consolidada num único documento. 
 

4. Todas as despesas serão classificadas e agrupadas nas categorias previstas 
no Orçamento da União e divididas em quatro (4) Componentes:  
  
a) Custos com Pessoal;   

b) Despesas Operacionais;   

c) Despesas de Capital; e  

d) Programas.   
 

5. Para efeitos de comparação, o orçamento proposto deve ser apresentado 
juntamente com as despesas reais para o exercício financeiro anterior e com 
as estimativas para o exercício financeiro seguinte.  
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Artigo 15.º  
Submissão, Aprovação e Adopção do Orçamento  

 
1. O Gestor Orçamental deve apresentar o documento-quadro orçamental, 

destacando as prioridades da União, aos Subcomités de Programas e 
Conferências e ao GSCBFAM do CRP, reunidos com os Peritos do F15, para 
apreciação das prioridades e propostas orçamentais, o mais tardar até 1 de 
Novembro de cada ano. Deve, entre outros aspectos, incluir: 
 
a)  articular a orientação estratégica da União; 

b)  Uma declaração de como os recursos serão mobilizados para apoiar o 
orçamento; 

c) destacar os mecanismos de execução do orçamento; 

d) propor um mecanismo de monitorização e apresentação de relatórios 
sobre o orçamento; 

e) destacar os riscos orçamentais associados à implementação do 
orçamento; e 

f) destacar as medidas de mitigação associadas a quaisquer riscos 
percebidos. 

 
2. Os Subcomités do CRP para Programas e Conferências e GSCBFAM reunir-

se-ão juntamente com os Peritos do F15 para analisar o Orçamento detalhado 
o mais tardar até 31 de Maio de cada ano. 
 

3. Os Subcomités e os Peritos do F15 devem submeter conjuntamente as suas 
recomendações ao CRP para apreciação. 
 

4. O CRP reunida juntamente com o F15 através dos seus respectivos comités 
deve analisar o orçamento detalhado da União apresentado pelo Gestor 
Orçamental antes da sua apresentação ao Conselho Executivo para 
apreciação e aprovação.  
 

5. O F15 deve analisar o orçamento e as recomendações do CRP sobre o 
orçamento da União e, por sua vez, apresentar as suas recomendações ao 
Conselho Executivo. 
 

6. Em consonância com a delegação de poderes e funções de adopção do 
orçamento da Conferência, o Conselho Executivo deve adoptar o orçamento 
da União em Junho/Julho de cada ano, durante uma sessão orçamental 
específica, que deve ser composta pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros 
e pelos Ministros das Finanças. 
 

7. O Orçamento aprovado desta forma, juntamente com uma lista das 
contribuições estatutárias, é imediatamente comunicado a todos os Estados-
membros pelo Gestor Orçamental.   
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8. Caso a Conferência ou sua autoridade delegada não tenha aprovado o 

Orçamento da União antes de 1 de Janeiro, o Conselho Executivo pode, em 
consulta com o CRP e o F15, autorizar o Gestor Orçamental a desembolsar 
provisoriamente, um duodécimo do Orçamento do exercício financeiro anterior 
até à adopção do novo orçamento.   
 

9. Se, por qualquer razão, a autorização de um duodécimo provisório do 
montante avaliado à contribuição dos Estados-membros concedida nos termos 
do nº 8 do presente Artigo não for suficiente para cobrir as despesas 
necessárias para evitar uma interrupção da continuidade da acção da União, 
pode ser dada autorização para exceder o montante das dotações, a título 
excepcional. 
 

10. O CRP, em vez disso, deve autorizar a transferência de fundos adequados da 
Reserva de Caixa estipulada no presente Regulamento Financeiro. 

 
Artigo 16.º  

Comité de Programas Internos e Orçamento  

 
1. Sujeito às disposições do n.º 3 do Artigo 13.º, o Gestor Orçamental deve criar 

um Comité Interno de Programas e Orçamentos (IPBC) para coordenar os 
processos de planificação e orçamentação na União. 
 

2. O IPBC compreende os seguintes organismos: 
 

Vice-Presidente - Presidente do comité 

Comissário responsável pelo 
Desenvolvimento Económico, Comércio, 
Indústria e Minas  

- Vice-presidente do 
comité 

Director-geral  - Membro 

Responsáveis Administrativos dos Órgãos e 
Instituições 

- Membros 

Director de Gestão de Conferências e 
Publicações (DCMP) 

- Membro 

Director de Gestão de Parcerias e Mobilização 
de Recursos (PMRM) 

- Membro 

Director responsável pelo Escritório de 
Planificação Estratégica de Políticas e 
Implementação   

- Membro 

Director responsável pelos Recursos 
Humanos 

- Membro 
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Director de Finanças - Membro/Secretariado 

 
 
3. O Presidente do Comité pode designar qualquer outra entidade para o IPBC, 

conforme necessário.  
 

Artigo 17.º  
Funções do Comité Interno de Programas e Orçamento (IPBC) 

 
O IPBC é responsável por: 

 
(a) consider o quadro orçamental da União; 

 
(b) prestar assistência na planificação e preparação das orientações 

orçamentais para a União em cada exercício; 
 

(c) escrutinar as propostas orçamentais de todos os Órgãos e Instituições da 
União; 

 
(d) consolidar e compilar as estimativas orçamentais da União, para 

apresentação ao Gestor Orçamental; 
 

(e) rever o desempenho do orçamento da União em relação aos programas; 
 

(f) recomendar a reafectação do orçamento ao Gestor Orçamental; 
(g) considerar e recomendar um orçamento revisto ao Gestor Orçamental; e 

 
h) recomendar os limites orçamentais da União em conformidade com as Regras de 
Ouro, desde que o limite do orçamento do programa não exceda a média dos três 
anos anteriores.  
 

Artigo 18.º  
Revisões ou Adaptações ao Orçamento  

 
1.  O Gestor Orçamental deve, sempre que necessário, no decurso do exercício 

financeiro, propor uma revisão ou ajustamento do orçamento com justificação 
ao Conselho Executivo ou a qualquer outro órgão devidamente delegado.  

 
2.  As revisões ou ajustamentos podem ser propostos nas seguintes condições: 

 
a) Decisões da Conferência ou do Conselho Executivo adoptadas após a 

aprovação do orçamento que exijam uma modificação substancial de um 
orçamento existente.  

b) Quando, na opinião do Gestor Orçamental, parte(s) do orçamento 
tiver(em) ficado obsoleta(s), ou o financiamento for comprovadamente 
insuficiente, ou a unidade de despesas para executar o orçamento estiver 
incapacitada.  
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c) Quando o Gestor Orçamental considerar necessário propor novas 
actividades não abrangidas pelo orçamento aprovado que digam respeito: 

i) actividades relacionadas com requisitos que exigem uma acção 
imediata da União;  

ii) actividades urgentes que não poderiam ter sido previstas no 
momento da apresentação do orçamento inicial;   

iii) as decisões especiais tomadas pelos Órgãos Deliberativos da 
União; e  

iv) em caso de alterações nos requisitos de despesas associadas à 
inflação e às flutuações cambiais. 

3. Uma solicitação de orçamento suplementar deve ser considerada após a 
revisão orçamental intercalar e só pode ser feita em circunstâncias 
excepcionais em que a reafectação de fundos no âmbito do orçamento 
aprovado seja insuficiente. A solicitação deve ser feita até 31 de Outubro do 
ano em que o orçamento suplementar for solicitado. A solicitação deve ser 
apresentada uma vez por ano para toda a União. 
 

4. As propostas de revisões ou ajustamentos do orçamento devem conter 
informações pormenorizadas, incluindo a fonte de financiamento, e ser 
acompanhadas das informações, anexos e declarações explicativas que 
possam ser solicitadas pelo Conselho Executivo ou em seu nome, incluindo: 
 
a) Relatório de desempenho semestral (técnico e financeiro) do ano corrente 

em análise; relatório de poupanças por departamento, órgão e instituição, 
com base numa revisão das suas taxas de execução financeira. Quando 
são realizadas poupanças, estas constituem a base para a reafectação 
orçamental entre os departamentos e abrangem solicitações de 
orçamentos suplementares. Apenas em circunstâncias especiais poderão 
ser retirados fundos do Fundo de Reserva para financiar pedidos 
suplementares, e 

b) Relatório sobre a situação da contribuição dos Estados-membros e dos 
parceiros de desenvolvimento para o financiamento; 

 
5. Os Subcomités do CRP relevantes, reunidos conjuntamente com os Peritos do 

F15, deverão analisar a proposta de orçamento revisto para garantir que as 
narrativas estejam em conformidade com a Visão e a Agenda da União e 
informar o Conselho Executivo sobre as suas deliberações para apreciação. 
 

6. Os pedidos de orçamento suplementar devem ser apresentados em 
circunstâncias excepcionais e não devem exceder 15% do orçamento inicial 
aprovado de cada órgão e instituição. 
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7. Nenhuma alteração do orçamento que possa levar ao aumento das 
contribuições dos Estados-membros é efectuada sem a aprovação do 
Conselho Executivo ou do seu órgão delegado. 

 
Artigo 19.º  

Reafectação (transferência de Fundos)  

 
1) O pedido de reafectação de recursos financeiros dentro das categorias 

orçamentais aprovadas devem ser autorizado pelo Gestor Orçamental. 
 

2) O Gestor Orçamental pode autorizar a reafectação de recursos financeiros 
entre categorias orçamentais até (5%) do orçamento operacional da União 
para fazer face a determinadas despesas imprevistas, urgentes e necessárias, 
unicamente para a prossecução dos objectivos da União, com posterior 
notificação ao CRP.    
 

3) Todas as reafectações entre categorias orçamentais e acima de 5% do 
orçamento operacional são autorizadas pelo CRP.    
 

4) Sujeito à disponibilidade de poupanças suficientes dentro do limite dos fundos 
apropriados ao abrigo da parte relevante do Orçamento, o CRP pode, a pedido 
do Gestor Orçamental, autorizar a transferência de fundos, de acordo com as 
necessidades. A solicitação deve ser apoiada por documentos relevantes e 
tendo em conta as necessidades e exigências reais do serviço. 
 

5) O CRP pode, em casos excepcionais, autorizar a transferência de fundos 
destinados a emolumentos do pessoal ou a missões em benefício de 
equipamento ou outras despesas.  
 

6) Todas as despesas com pessoal são efectuadas exclusivamente dentro dos 
limites dos fundos atribuídos no âmbito dessa rubrica do orçamento da União. 
Quaisquer ajustamentos que resultem em implicações financeiras dentro do 
exercício financeiro, incluindo os decorrentes do recrutamento, nomeação e/ou 
promoção, devem igualmente estar dentro da rubrica orçamental e sujeitos à 
aprovação prévia do Conselho Executivo ou de qualquer outro órgão 
devidamente delegado. 

 
Artigo 20.º  

Reafectação de Recursos entre Órgãos e Instituições 

 
1. Mediante acordo entre órgãos e/ou instituições, um órgão ou instituição pode 
apresentar um pedido de reafectação dos seus recursos a outro órgão ou instituição 
da União para a execução do seu mandato específico. A solicitação de reafectação 
deve ser submetida ao Director Financeiro e analisada pelo IPBC para recomendação 
ao Gestor Orçamental. 
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2. O Gestor Orçamental deve submeter o pedido de redistribuição de recursos entre 
órgãos ou instituições, ao Subcomité do CRP para GSCBFAM reunido com o F15 
para apreciação e aprovação pelo CRP.  

 
3. O  Gestor Orçamental e o Director Financeiro podem, em casos excepcionais, 

solicitar a reafectação de fundos de um órgão ou instituição para outro em tempos 
de crise. Essa solicitação deve ser autorizada pelo CRP. 

 
PARTE IV: FONTES DE RECEITAS 
 

Artigo 21.º  
Recursos Financeiros da União  

 
Os recursos financeiros da União incluem:  

 
a) contribuições estatutárias anuais feitas pelos Estados-membros de 

acordo com a Escala de Avaliação aprovada pela Conferência; 

b) receitas de quaisquer outras modalidades de financiamento que possam 
ser acordadas pela União; 

c) receitas provenientes de actividades comerciais realizadas, e taxas 
auferidas por serviços prestados pela União; 

d) contribuições voluntárias, doações e donativos; 

e) receitas de investimentos, e adiantamentos; 

f) fundos de Parceiros de Desenvolvimento;  
 

g) receitas de custos administrativos indiretos; 
 

h) rendimentos do fundo de manutenção; e 
 

i) receitas diversas de qualquer outra fonte para além das acima referidas.  
 

Artigo 22.º  
Contribuições Estatutárias dos Estados-membros 

 
1. As contribuições estatutárias dos Estados-membros devem basear-se na 

Escala de Avaliação elaborada e recomendada ao Conselho Executivo pelo 
Comité Ministerial sobre Escala de Avaliação e Contribuições, reunido com o 
F15 e aprovado pela Conferência 
 

2. Todas as contribuições dos Estados-membros são pagas na moeda designada 
da União.  
 

3. Em cada reunião do Conselho Executivo, o Gestor Orçamental apresenta um 
relatório sobre a situação das contribuições dos Estados-membros. 
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4. As sanções impostas a qualquer Estado-membro que não cumpra o 
pagamento da contribuição estatutária devem ser aplicadas em conformidade 
com o nº 1 do artigo 23º do Acto Constitutivo e do Regulamento Interno da 
Conferência.  

 
Artigo 23.º   

Pagamentos em atraso nas contribuições ao orçamento 
 

1.   As contribuições estatutárias dos Estados-membros devem ser pagas no dia 1 

de Janeiro do Exercício Financeiro. 

2.   A Comissão envia trimestralmente avisos aos Estados-membros. 

3. As sanções impostas a um Estado-membro que não cumpram o pagamento 

das suas contribuições para o orçamento da União são aplicadas em conformidade 

com o disposto no artigo. 23º do Acto Constitutivo e do art. 36 do Regulamento Interno 

da Conferência. 

4.      Quando um Estado-membro está sujeito a sanções por falta de pagamento das 

suas contribuições, conforme descrito nos parágrafos anteriores, as sanções podem 

ser levantadas temporariamente pelo CRP se o Estado-membro efectuar pelo menos 

50% do seu pagamento em atraso, desde que o referido pagamento seja efectuado 

pelo menos trinta (30) dias antes do início da sessão do Conselho Executivo anterior 

à da Conferência.  

5.  A Conferência pode considerar os pedidos escritos dos Estados-membros em 

situação de força maior que os impossibilitem temporariamente de pagar as suas 

contribuições estatutárias e tomar uma decisão, que será implementada pelo Gestor 

Orçamental. 

6.  São tomadas disposições específicas para as contribuições pendentes a 

receber dos Estados-membros, em conformidade com o Manual de Políticas e 

Procedimentos Contabilísticos. 

Artigo 24.º  
Contribuições Voluntárias, Presentes e Doações 

 
1. O Gestor Orçamental pode aceitar uma contribuição voluntária, subvenção ou 

doação, desde que os objectivos para os quais a contribuição, subvenção ou 
doação é feita sejam coerentes com as políticas, objectivos e actividades da 
União. 
 

2. É proibida a recolha de todas as contribuições directas ou indirectas não 
autorizadas pelo Conselho Executivo, em bens, serviços, bens recebidos ou 
denominação. Qualquer agente que efectue tais cobranças são sujeitas a 
medidas disciplinares, incluindo a recuperação das referidas contribuições, de 
acordo com o Regulamento Financeiro da UA.  
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3. Do mesmo modo, um funcionário deve ser sujeito a medidas disciplinares por 
ter deliberadamente ou não, e por qualquer razão, contribuído para a redução 
do montante dos rendimentos autorizados da União. 
 

4. O Gestor Orçamental deve proceder à cobrança dos compromissos financeiros 
dos Governos anfitriões em dinheiro e/ou em espécie, para os custos dos 
órgãos e instituições da União, devendo ser depositados na conta da União.  
 

5. As autorizações em dinheiro para os custos dos órgãos e instituições da União 
reflectir-se-ão no orçamento anual da União e, caso contrário, serão objecto 
de acção disciplinar. 

 
Artigo 25.º  

Actividades de Geração de Receitas 
1. O Conselho Executivo autoriza os Órgãos e Instituições da União a prestarem 

serviços e a cobrarem taxas por esses serviços.  
 

2. O Gestor Orçamental deve informar o Conselho Executivo, através do CRP, 
sobre as actividades de geração de receitas levadas a cabo pela União.  
 

3. Nenhum órgão deve cobrar a outro órgão por qualquer serviço prestado, 
excepto se for para efeitos de recuperação de um custo incorrido directamente 
como resultado da prestação do serviço. 
 

4. Qualquer órgão, instituição, funcionários, pessoal que gere receitas através da 

utilização de recursos da UA ou da sua posição e que não a tenha 

contabilizado nem divulgado deve ser sancionado de acordo com o Estatuto e 

Regulamento dos Funcionários da União Africana 

Artigo 26.º  
Receitas Diversas  

 
1. As receitas diversas devem incluir todas as receitas que não sejam as 

seguintes: 
 

(a) contribuições estatutárias dos Estados-membros para o orçamento 
anual; 
 

(b) reembolsos directos das despesas efectuadas durante o exercício 
financeiro; 
 

(c) as receitas obtidas com a venda de bens e serviços prestados; e 
 

(d) contribuições, subvenções e donativos.  
 

2. Todos os recursos financeiros para os quais não é especificado qualquer 
objectivo são tratados como receitas diversas e serão comunicados nas 
demonstrações financeiras do exercício financeiro em que são recebidos. 
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3. Os reembolsos de despesas, que são cobrados no mesmo exercício 
financeiro, devem ser creditados nas mesmas contas de despesas, mas os 
reembolsos de despesas de exercícios financeiros anteriores são creditados 
nos respectivos fundos como receitas diversas. 
 

4. Salvo disposição em contrário do Conselho Executivo, essas receitas devem 
ser administradas em conformidade com o presente Regulamento Financeiro.  

 
Artigo 27.º  

Fundos de Parceiros de Desenvolvimento  

 

1. O Gestor Orçamental pode contratar diferentes Parceiros de Desenvolvimento 

através de acordos juridicamente vinculativos para financiar certas actividades, 

desde que tais contribuições sejam consistentes com as políticas, objectivos e 

actividades da União. 

2. Em conformidade com a alinea 3 do artigo 12º, os recursos financeiros dos 

Parceiros de Desenvolvimento devem ser declarados e incluídos no orçamento 

da União para os anos em que os fundos forem utilizados. 

3. Em cada reunião do Conselho Executivo, o Gestor Orçamental apresentará um 

relatório sobre a situação das contribuições dos Parceiros de Desenvolvimento. 

Artigo 28.º  
Recuperação de Custos Administrativos Indirectos  

 

1. O Gestor Orçamental deve elaborar uma política abrangente de recuperação 

de custos administrativos indirectos que garanta transparência, 

responsabilização e reduza o redireccionamento de recursos entre projectos e 

fundos para apoiar outro.  

2. A recuperação dos custos administrativos indirectos inclui a taxa de 

recuperação dos custos aplicada à execução de programas financiados pelos 

fundos dos parceiros de desenvolvimento e declarada com base numa 

percentagem fixa, conforme indicado na política de recuperação dos custos 

administrativos indirectos. 

3. A recuperação dos custos resultantes da implementação de programas 

financiados pelos parceiros de desenvolvimento" é integrada e creditada no 

orçamento da União, que é aprovado pelos Órgãos Deliberativos. 

4. O Gestor Orçamental deve apresentar ao Conselho Executivo um relatório 

bianual sobre a recuperação dos custos administrativos indirectos. 
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5. A declaração de recuperação dos custos administrativos indirectos deve ser 

apresentada anualmente ao Conselho de Auditores Externos como parte da 

Declaração Financeira Anual.  

PARTE V: FUNDOS E RESERVAS DA UNIÃO 

 
Artigo 29.º  

Fundos da União 

 

Para a realização dos objectivos da União, os fundos e as reservas da União são os 
seguintes 
 

a. Fundos Especiais; 

b. Reserva  

c. Fundo de Maneio; 

d. Fundos fiduciários; e. 

e. Fundo para a Paz. 
 

Artigo 30.º  
Fundos Especiais 

 
1. O Gestor Orçamental, após aprovação de Órgãos Deliberativos, pode criar 

fundos especiais para fins específicos. 
 

2. O Gestor Orçamental recebe, em nome da União, donativos, legados, 
contribuições voluntárias e doações feitas à União pelos Estados-membros e 
parceiros de desenvolvimento para esses fundos especiais criados.  

3. As transferências para o Fundo Especial podem igualmente ser efectuadas 
através de dotações orçamentais anuais directas. 
 

4. A finalidade e os limites de qualquer fundo especial são claramente definidos 
pelo Gestor Orçamental e devem ser coerentes com as finalidades e objectivos 
da União. 
 

5. Os fundos especiais são administrados em conformidade com o presente 
Regulamento. 

  
6. Se, após a conclusão das actividades, as contribuições para os fundos 

especiais permanecerem por fazer, são tratadas em conformidade com o 
acordo ao abrigo do qual as contribuições foram feitas. 
    

7. O Gestor Orçamental deve preparar e submeter anualmente ao Conselho 
Executivo, através do CRP, relatórios auditados sobre os fundos especiais.  

 
Artigo 31.º  
 Reserva 
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1. O Gestor Orçamental deve criar o Fundo de Reserva da 
União que compreende o seguinte: 

 
(a) Reservas de Activos da União para a contabilização de activos fixos 

adquiridos através de aquisições da UA, doações e alterações de valores 
de activos; e 

(b) Reservas de dinheiro da União para a contabilização de excedentes 
acumulados derivados de operações comuns. 

 
Artigo 32.º  

Reservas de Caixa  
 

1. Deve haver uma conta  geral intitulada “Reservas de Caixa” onde quaisquer 
excedentes/défices são registados após a análise das decisões relativas a 
outras atribuições. 
 

2. Deve existir uma conta bancária de reserva de caixa na qual deve ser 
depositada e gerida a componente em numerário da reserva de receitas.  
 

3. A Reserva de Caixa deve manter um saldo mínimo de pelo menos três (3) 
meses de orçamento operacional exigido pela União. 
 

4. No cumprimento da disposição relativa aos requisitos orçamentais de três (3) 
meses de funcionamento, os fundos não utilizados devem ser investidos de 
acordo com os artigos 68º - 75º. 
 

5. Quando a Reserva de Caixa for necessária para mais de três (3) meses de 
orçamento operacional, qualquer revisão ou ajustamento do orçamento que 
tenha sido aprovado pelo CRP deve primeiro retirar o seu dinheiro das 
Reservas de Caixa.   
 

6. As Reservas de Caixa são também utilizadas para a reconstituição do Fundo 
de Maneio. 

 
 
 

Artigo 33.º  
Reserva de Activos 

 
O Gestor Orçamental deve criar uma conta geral de reserva de activos para efeitos 
de contabilidade dos activos adquiridos através de aquisições da UA, doações e 
alterações no valor dos activos. 

 
Artigo 34.º  

Fundo de Maneio 

 
1. Deve ser constituído um fundo de maneio a partir das reservas de tesouraria 

da União, a fim de fornecer o dinheiro necessário para satisfazer os 
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compromissos enquanto aguarda-se a recepção das contribuições devidas 
pelos Estados-membros. 
 

2. O fundo de maneio não pode ser inferior a um (1) mês de orçamento 
operacional da União.  

 
3. Os levantamentos do Fundo de Maneio só podem ser efectuados para os fins 

previstos no parágrafo (1) acima e com base na autorização escrita do Gestor 
Orçamental.  
 

4. Os levantamentos do Fundo de Maneio para financiar dotações orçamentais 
durante qualquer período financeiro são devolvidos ao Fundo de Maneio logo 
que sejam recebidas as cobranças das contribuições dos Estados-membros. 

 
5. Salvo nos casos em que tais fundos possam ser recuperados a partir de fundos 

orçamentais suplementares ou outras fontes autorizadas, todos os 
levantamentos do Fundo de Maneio para despesas imprevistas ou 
extraordinárias ou para qualquer outro fim, são reembolsados através de 
dotações através de revisões ou ajustamentos orçamentais.  

 
Artigo 35.º  

Criação de Fundos Fiduciários da União 
 
1. O Gestor Orçamental pode, sujeito à aprovação do Conselho Executivo sob 

recomendação do CRP e dos Peritos do F15, criar fundos fiduciários fora das 
dotações orçamentais para actividades específicas atribuídas à União.  

2. Os objectivos destes Fundos são determinados pelo Conselho Executivo. 
 
3. Devem ser abertas contas separadas para os fundos fiduciários referidos no 

nº 1 supra e os fundos serão administrados em conformidade com o presente 
Regulamento Financeiro.  

 
4. O Director Financeiro (CFO) é responsável pela manutenção destas contas e 

apresentará as demonstrações financeiras relativas à sua gestão ao Gestor 
Orçamental que, por sua vez, informará o Conselho Executivo através do CRP 
e dos Peritos do F15. 

 
5. Se esses Fundos Fiduciários tiverem permanecido inactivos durante um 

período de cinco (5) anos, serão analisados e poderão ser encerrados a partir 
dos livros de contabilidade. Quaisquer ajustamentos, que surjam após o 
encerramento desses Fundos, serão creditados às Reservas de Caixa. 

 
PARTE VI: FUNDO DA UA PARA A PAZ;  

 

A Conferência de Chefes de Estado e de Governo da UA de Julho de 2016 

(Assembly/AU/Dec.605 (XXVII)) solicitou ao Presidente da Comissão que 

implementasse todos os aspectos relacionados com a operacionalização do Fundo 

para a Paz, em particular as normas e regulamentos jurídicos, operacionais e 
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financeiros. O CPS, o Conselho Executivo e a Conferência aprovaram o reforço das 

disposições de governação e gestão do Fundo para a Paz em Julho de 2017.   

A presente Parte VI define as regras e regulamentos financeiros detalhados que serão 
aplicados ao Fundo para a Paz, em conformidade com os seguintes princípios:  

i. Previsibilidade,  

ii. Sustentabilidade,  

iii. Transparência,  

iv. Flexibilidade,  

v. capacidade de resposta,  

vi. prontidão,  

vii. eficácia e  

viii.  responsabilização. 

 
Artigo 36.º  

Fundo para a Paz 
 

1. Em conformidade com o Artigo 21º do Protocolo que institui o Conselho de Paz 
e Segurança, será criado um Fundo para a Paz a fim de fornecer os recursos 
financeiros para a mediação e a diplomacia preventiva, capacidade 
institucional e operações de apoio à paz. O Fundo para a Paz será financiado 
através de:  

 
(a) Contribuições estatutárias dos Estados-membros para a dotação inicial 

de 400 milhões de USD; 

(b) Contribuições Estatutárias dos Estados-membros;  

(c) Contribuições dos Parceiros de Desenvolvimento, em conformidade 
com o artigo 27º do presente Regulamento Financeiro; 

(d) Contribuições voluntárias dos Estados-membros; 

(e) Receitas do investimento do Fundo para a Paz; 

(f) Contribuições do sector privado africano e de quaisquer outras fontes 
que possam ser aprovadas pelo Gestor Orçamental, desde que sejam 
consistentes com os objectivos e princípios da União. 

 

2. Os recursos financeiros do Fundo para a Paz serão utilizados em conformidade 
com as Dotações previstas no Orçamento da União.  

3. Nenhuma despesa será cobrada ao Fundo para a Paz sem a aprovação prévia 
do Conselho Executivo, através do CRP.  
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Artigo 37.º  
Gestão do Fundo da UA para a Paz 

 
1. A gestão financeira do Fundo para a Paz e do seu Mecanismo de Reserva de 

Crise será regida pelo presente Regulamento Financeiro e pelas Políticas e 
Manual de Procedimentos do Fundo da UA para a Paz.  

 
2. A estrutura de governação do Fundo da UA para a Paz será determinada 

pela decisão da Conferência e será constituída por: 
 
(a) Conselho de Administração; 

(b) Comité Executivo de Gestão; 

(c) Grupo de Avaliação Independente (IEG); 

(d) Gestor de Fundos; e  

(e) Secretariado do Fundo para a Paz  
 

3. O Gestor Orçamental e o Responsável Administrativo da Comissão da União 
Africana são membros do Comité Executivo de Gestão. 
 

4. Sob autoridade delegada do Gestor Orçamental e em conformidade com o 
Artigo 10º, o Secretariado deve: 
 

(a) realizar consultas regulares com os órgãos, departamentos, direcções ou 
escritórios de representação e especializados relevantes sobre questões 
financeiras e orçamentais relacionadas com o Fundo para a Paz; e 

(b) organizar e coordenar, em consulta e colaboração com o Director 
Financeiro, a elaboração e execução do orçamento do Fundo para a Paz.  

5. Sob a autoridade do Responsável Administrativo da Comissão da UA, o 
Secretariado encarregar-se-á das operações administrativas quotidianas do 
Fundo.  

 
6. O Comité Executivo de Gestão deve fornecer actualizações regulares sobre a 

gestão financeira ao Conselho de Administração e ao IEG sobre o exercício da 
sua autoridade financeira em relação ao Fundo para a Paz.  
 

7. No âmbito do Artigo 54º, o Comité Executivo de Gestão apresentará 

trimestralmente relatórios de desempenho orçamental baseados nos 

resultados do Fundo para a Paz: 

a) Ao Conselho de Administração para apreciação e recomendação; 

b) Ao CPS para recomendação; e. 

c) Ao CRP através do Subcomité de GSCBFAM, em conjunto com o F15, 

para apreciação. 
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8. Um representante do Secretariado será designado para fazer parte da 
Comissão de Inquérito no tratamento de Activos Fixos Tangíveis do Fundo para 
a Paz. O Secretariado disponibilizará o relatório da Comissão de Inquérito ao 
Conselho de Administração.  
 

9. O Conselho de Administração desempenha uma função de responsabilidade 
fiduciária em relação ao Fundo e, por conseguinte, desempenha um papel de 
supervisão e controlo em relação ao Fundo para a Paz. Especificamente, o 
Conselho de Administração:  

a. Recomenda o Orçamento do Fundo para a Paz para cada Exercício 
Financeiro sujeito à aprovação do CPS e à apreciação do Conselho Executivo 
através do CRP; 

b. ao abrigo do Artigo 18, deve rever periodicamente o orçamento do Fundo 
para a Paz, sujeito à aprovação do CPS e à apreciação do Conselho 
Executivo através do CRP;  

c. Aconselhar os Órgãos Deliberativos relevantes da UA a um nível 
recomendado do Mecanismo de Reserva de Crises;  

d. Aconselhar os Órgãos Deliberativos relevantes da UA sobre o orçamento e 
equilíbrio recomendados para o Fundo para a Paz para um determinado 
ano; incluindo os saldos mínimos que devem permanecer sempre no Fundo 
para a Paz; 

e. Analisar os Relatórios de Auditoria Interna e Externa e fazer recomendações 
autónomas, conforme apropriado, aos Órgãos Deliberativos relevantes da 
UA; e 

f. Analisar os relatórios Financeiros do Fundo da Paz e fazer recomendações, 
conforme apropriado, aos Órgãos Deliberativos relevantes da UA. 

 
Artigo 38.º  

Orçamento do Fundo da UA para a Paz 

1. No âmbito do processo de elaboração do orçamento delineado no Artigo 13º, o 
Secretariado deve preparar o orçamento para o Fundo para a Paz  

2. O orçamento do Fundo para a Paz será elaborado de acordo com as prioridades 
estratégicas definidas pelo CPS e no âmbito da dotação anual do fundo, conforme 
recomendado pelo Conselho de Administração 

3. Todas as Despesas devem ser classificadas e agrupadas em despesas, conforme 
previsto no nº 4 do artigo 14º e no Manual de Orçamento da UA, e desagregadas 
de acordo com as seguintes áreas temáticas do Fundo para a Paz: 

a. Mediação e diplomacia preventiva: 

b. Capacidade institucional: 

c. Operações de apoio à paz: 



 

  
 

  

Projecto de Regulamento Financeiro da União Africana Revisado-  OLC - 13 de junho de 2021 - Reunião 
Ministerial   

4. O orçamento proposto incluirá todos os requisitos para o orçamento da UA, mas 
incluirá, além disso, os seguintes elementos: 

a.  Os resultados a alcançar no âmbito das Três Áreas Temáticas do fundo e 
tendo em conta o desempenho anterior; e 

b. O nível proposto para o Mecanismo de Reserva de Crises e uma 
declaração sobre a sua utilização durante o exercício financeiro actual ou 
anterior. 

5. O Gestor Orçamental estabelecerá o Comité Orçamental Interno do Fundo para a 
Paz (PFIBC) para coordenar os processos de planificação e orçamentação do 
Fundo. 

6. O Comité Orçamental Interno do Fundo para a Paz compreende o seguinte: 

Gestor Orçamental Presidente do 

comité 

Director Financeiro Vice-presidente do 

comité 

Gestor Financeiro do Secretariado Membro 

Oficiais de Programa do Secretariado Membros 

Representantes do Secretariado do CPS Membros 

Representantes do Departamento de Assuntos 

Políticos e Paz e Segurança  

Membros 

7.  

7. O Presidente do Comité pode designar qualquer outra pessoa para o Comité 
Orçamental do Fundo para a Paz, conforme necessário. 

 
 

Artigo 39.º  
Mecanismo de Reserva de Crise 

 
1. É criado um fundo fiduciário rotativo conhecido como Mecanismo de Reserva 

de Crise, em conformidade com o nº 4 do Artigo 21º do Protocolo que institui o 
Conselho de Paz e Segurança.  

 
2. O objectivo do Mecanismo de Reserva de Crises será o seguinte:  

 
a) garantir uma resposta rápida da UA durante a fase de início das novas 

operações de Apoio à Paz e de mediação e diplomacia preventiva;  
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b) financiar a expansão das operações de apoio à paz existentes; e 
satisfazer quaisquer requisitos de despesas imprevistas e extraordinárias 
relacionadas com operações de apoio à paz e de mediação e diplomacia 
preventiva. 
 

3. O Secretariado apresentará o nível proposto para o Mecanismo de Reserva de 
Crises ao Conselho de Administração.  
 

4. O Conselho de Administração recomendará o nível proposto para a adopção 
do Mecanismo de Reserva de Crises.  

 
5. O Secretariado apresentará o nível recomendado do Mecanismo de Reserva 

de Crise ao CPS para aprovação antes de ser analisado pelos Órgãos 
Deliberativos da UA para adopção 

 
6. O Gestor Orçamental deve preparar e submeter a declaração de 

responsabilidade do Fundo para a Paz ao CRP através do CPS. 
 

Artigo 40.º  
Elegibilidade para assistência a partir do Mecanismo de Reserva de Crises 
 

1. A assistência do Mecanismo de Reserva de Crise deve ser orientada pela 
natureza da emergência e pelos objectivos que devem ser alcançados.  

 
2. Os critérios a preencher para poder beneficiar da assistência do Mecanismo 

de Reserva de Crise são os seguintes: 
 

a) Decisões dos Órgãos Deliberativos competentes da UA que se 
enquadram no âmbito do Fundo para a Paz, mas que foram adoptadas 
após a aprovação do orçamento e requerem implementação imediata.  

b) Despesas de início de novas missões autorizadas por Órgãos 
Deliberativos da UA competentes até que tenham sido absorvidas no 
processo de orçamentação regular do Fundo para a Paz;  

c) Decisões tomadas pelo Presidente da Comissão nos termos do artigo 10º 
do protocolo relativo à criação do CPS;  

d) A actividade proposta deve ser realizada com rapidez e eficácia dentro do 
prazo exigido; e  

e) Esta assistência de emergência deve ter como objectivo restaurar um 
grau de estabilidade e paz nas vidas das populações afectadas o mais 
rapidamente possível. 
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Artigo 41.º  
Adiantamentos provenientes do Mecanismo de Reservas de Crises 

 
 

1. Com base numa decisão dos órgãos competentes da UA que aprovam 
actividades abrangidas no Fundo, o Gestor Orçamental será autorizado a 
assumir compromissos. O Gestor Orçamental notificará semestralmente ao 
Conselho de Administração, ao CPS e ao Conselho Executivo, através do 
CRP, de quaisquer despesas efectuadas ao abrigo do Mecanismo de 
Reserva de Crises.  
 

2. O valor total dos adiantamentos anuais não deve exceder o nível aprovado 
do Mecanismo de Reserva de Crises.  
 

3. A duração das actividades financiadas ao abrigo do Mecanismo de Reserva 
de Crises não deve exceder 12 (doze) meses. 

 
4. Os adiantamentos efectuados a partir do Mecanismo de Reserva de Crises 

serão reembolsados logo que os recibos das contribuições dos Estados-
membros estejam disponíveis para esses fins. 
 

Artigo 42.º  

 Reservas de Dinheiro do Fundo para a Paz 

1. Deve haver uma Conta do Livro Razão intitulada "Reserva de Dinheiro do Fundo 
de Paz", onde quaisquer excedentes ou défices do Fundo serão registados após 
a análise das decisões relativas a outras afectações. 

2.  Não obstante o parágrafo (1) acima, a Reserva de Dinheiro do Fundo para a Paz 
deve estar em conformidade com o Artigo 32º do presente Regulamento 
Financeiro. 

Artigo 43.º  

Gestão de Contas Bancárias do Fundo para a Paz 
 

1. O Gestor Orçamental designará os bancos africanos nos quais os fundos do 
Fundo para a Paz serão mantidos antes e depois da transferência de fundos para 
o Gestor do Fundo para fins de investimento. 

 

Artigo 44.º  

Investimentos do Fundo para a Paz 

1. Para efeitos do presente Artigo, os investimentos do Fundo para a Paz incluirão 
todas as actividades de afectação de fundos ou do Fundo para a Paz em depósitos 
a prazo ou de aquisição de instrumentos financeiros ou outros activos, a fim de 
obter rendimentos rentáveis sob a forma de juros, rendimentos ou valorização do 
valor do instrumento ou do activo em benefício do Fundo para a Paz; 
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2. Os investimentos do Fundo para a Paz devem ser geridos por um Gestor do 
Fundo; 

3. Um Gestor do Fundo deve ser contratado e incumbido das questões de 
investimento do Fundo para a Paz, em conformidade com o artigo 68º do presente 
Regulamento Financeiro e com as directrizes de investimento do Fundo para a 
Paz aprovadas pelo Conselho de Administração na sequência de consultas com 
o F15; 

4. O Gestor do Fundo deve manter os activos do Fundo para a Paz separados e 
independentes dos activos do Gestor do Fundo e de quaisquer outros activos 
mantidos pelo Gestor do Fundo. O Gestor do Fundo deve criar e manter registos 
e contas separadas para identificar os activos do Fundo para a Paz. Todos os 
fundos em numerário do Fundo para a Paz não utilizados para fins de investimento 
devem ser depositados na Reserva de Dinheiro do Fundo para a Paz; 

5. Os serviços do Gestor do Fundo serão adquiridos na sequência de um concurso 
aberto e com base em termos de referência aprovados pelo Conselho de 
Administração. 

6. O Gestor do Fundo manterá os activos investidos do Fundo para a Paz separados 
e independentes dos activos do Gestor do Fundo e de quaisquer outros activos 
mantidos pelo Gestor do Fundo e fará uso de um depositário nomeado pelo Gestor 
do Fundo ou pela CUA em nome do Fundo para a Paz. 

7. O Gestor do Fundo deve criar e manter registos e contas separadas para 
identificar os activos investidos do Fundo para a Paz. 

8. Todos os títulos do Fundo para a Paz serão depositados em conformidade com 
as disposições do artigo 74º do presente Regulamento Financeiro. 

 

Artigo 45.º  

Aquisição do Fundo para a Paz 

Todos os processos de aquisição para o Fundo para a Paz serão regidos pelas Directrizes de Aquisição de 

Emergência da UA, a fim de acomodar os requisitos de resposta rápida do referido Fundo.  
 
 

Artigo 46.º  
Disposição de activos de apoio à paz e operações de emergência 

 
Na sequência da alienação de um apoio à paz ou de operações de emergência, o 
equipamento e outros bens serão alienados de acordo com o Guião de Início de 
Missão da União Africana e as Directrizes de Alienação. 
 

Artigo 47.º  

Relatório de Gestão Financeira do Fundo para a Paz  

1. O Secretariado submeterá ao Conselho de Administração e aos Órgãos 
Deliberativos da UA, através do CRP, relatórios trimestrais e semestrais sobre o 
desempenho orçamental do Fundo para a Paz, indicando em relação a cada 
categoria orçamental, e rubricas orçamentais: 
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a. Dotação orçamental;  

b. Despesas reais;  

c. Compromissos;  

d. Desafios; e 

e. Recomendações 

2. O Gestor Orçamental deve monitorizar o desempenho global do orçamento do 
Fundo para a Paz, medido por indicadores de desempenho e resultados 
programados no orçamento aprovado, e deve informar semestralmente o CPS e 
o Subcomité do CRP para Programas e Conferências. O relatório será igualmente 
apresentado através do Subcomité do CRP para Programas e Conferências 
reunido conjuntamente com o F15 sobre o desempenho dos programas.  

3. No relatório de desempenho, será fornecida, à medida do possível, a avaliação 
dos progressos em relação aos objectivos e resultados previstos, incluindo uma 
taxa de implementação, uma explicação para a baixa taxa de implementação e 
para a falta de progressos. 

Artigo 48.º  

Controlos Internos e Demonstrações Financeiras do Fundo para a Paz 

1. O Secretariado deve definir uma política de gestão de riscos relativa ao Fundo 
para a Paz e manter um sistema de gestão de riscos para gerir e controlar os 
riscos financeiros e outros tipos de riscos, incluindo a identificação, avaliação e 
medição do possível impacto sobre o Fundo para a Paz, e a selecção e 
manutenção de várias soluções para mitigar os riscos.  

2. O Secretariado deve manter registos de gestão de riscos a serem actualizados 
anualmente.  

3. As actividades do Fundo para a Paz e do seu Secretariado serão sujeitas a 
auditoria interna pelo Gabinete de Fiscalização Interna (OIO) e pelo Conselho dos 
Auditores Externos;  

4. O Gestor Orçamental deve disponibilizar todos os relatórios de auditoria do Fundo 
para a Paz 

5. O Secretariado manterá, em consulta com o Director Financeiro, os livros de 
contabilidade do Fundo para a Paz. 

6. Nos termos do Artigo 93º, o Secretariado deve elaborar relatórios financeiros para 
o Fundo.  

7. O Conselho de Administração deve analisar os relatórios financeiros auditados do 
Fundo para a Paz e apresentar as suas recomendações ao Conselho Executivo 
através do CRP para apreciação. 

Artigo 49º  

Auditoria Externa do Fundo para a Paz  

Para quaisquer auditorias externas adicionais para além das realizadas ao 

abrigo da parte XVII, o Conselho de Administração deve considerar os 

Termos de Referência das Auditorias Externas antes da aprovação pelo CRP 

através do Subcomité de Questões de Auditoria.  
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PARTE VII: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 
 

Artigo 50º  
Classificação das Despesas 

 
1. Todas as despesas serão classificadas e agrupadas nas categorias previstas no 
Orçamento da União, conforme estipulado no nº 4 do artigo 14º.  
 
2. Não obstante o paragrafo n.º 1  acima, a referida classificação deve ser:  
 

a) Custos com Pessoal;   

b) Despesas Operacionais;   

c) Despesas de Capital; e  

d) Programas.   
 
3. A classificação detalhada das categorias de despesas deve ser a enumerada no 

plano de contas e no manual de Política e Procedimentos Financeiros. 
 

Artigo 51º  
Dotação do excedente/défice 

 
No final de cada exercício financeiro, o excedente/défice será transferido para a 
Reserva de Caixa. 

 
Artigo 52.º  

Disponibilidade de Dotações Orçamentais 
 

1. As dotações estarão disponíveis para satisfazer os compromissos da União 
para o exercício financeiro a que se referem. 
 

2. As dotações permanecerão disponíveis durante três (3) meses após o final do 
exercício financeiro a que se referem, na medida em que sejam necessárias 
para satisfazer compromissos não liquidados e não regularizados durante o 
referido exercício financeiro. 
 

3. O compromisso não liquidado apenas pode ser transitado se não puder ser 
efectuado antes de 31 de Dezembro do exercício financeiro em que foram 
feitas as Dotações para o mesmo, por razões não imputáveis ao Gestor 
Orçamental, e quando as fases preparatórias estiverem suficientemente 
avançadas para que seja razoável esperar que o compromisso seja finalizado 
até 31 de Março do exercício financeiro seguinte.  
 

4. O compromisso não liquidado basear-se-á num contrato, ordem de compra, 
acordo ou outras formas de compromissos ou compromissos da União ou com 
base numa responsabilidade reconhecida pela União. Os referidos 
compromissos devem ser apoiados por documentação adequada. 
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5. Não obstante o nº 3 do artigo 11º, os compromissos não liquidados não 
transitarão para além de três (3) meses. Após o exercício financeiro, se o 
compromisso não for liquidado para além de três (3) meses e não exceder 30 
de Junho, o Gestor Orçamental autorizará o pagamento e imputá-lo-á à 
Reserva de Tesouraria após aprovação pelo CRP ou, no caso dos fundos dos 
Parceiros de Desenvolvimento, após aprovação do respectivo parceiro.  

 
Artigo 53.º  

Autorização para dotações referentes às despesas 

 
1. As dotações aprovadas pela Conferência constituem autorização para que a 

União incorra em compromissos e efectue pagamentos para os fins aos quais 
as dotações foram aprovadas. 
 

2. O Gestor Orçamental deve: 
a. por instrução administrativa estabelecer regras, directrizes, circulares e 

limites dentro dos quais os Responsáveis Administrativos podem 
autorizar as despesas da União, conforme previsto no presente 
Regulamento Financeiro; 

 
b.  apenas registar e elaborar os créditos dos credores pelos bens 

efectivamente recebidos e serviços efectivamente prestados; e 
 

c. designar um oficial que deverá certificar os serviços prestados.  
 

3. Todas as despesas devem ser justificadas por documentos comprovativos. Os 
documentos comprovativos necessários para cada tipo de despesa serão 
definidos no Manual de Políticas e Procedimentos Contabilísticos elaborado no 
âmbito do presente Regulamento Financeiro. 
 

4. Nenhuma despesa deve ser efectuada em nome da União sem a prévia 
autorização escrita do Director Administrativo e, quando aplicável dos 
Responsáveis Administrativo.  
 

Artigo 54.º 
Relatórios financeiros e de gestão 

 
1. Todos os Responsáveis Administrativos devem preparar relatórios financeiros 

regulares e submetê-los ao Director Administrativo através do Director 
Financeiro (CFO) para consolidação e submissão ao Gestor Orçamental. 

2. O Gestor Orçamental deve apresentar relatórios trimestrais, semestrais e 
anuais de desempenho orçamental ao CRP, através do seu Subcomité de 
GSCBFAM, reunida com os Peritos do F15, indicado em relação a cada 
categoria orçamental e rubricas orçamentais:  

 
a) a adequação orçamental;  

b) as despesas reais;   

c) compromissos; e  



 

  
 

  

Projecto de Regulamento Financeiro da União Africana Revisado-  OLC - 13 de junho de 2021 - Reunião 
Ministerial   

d) desafios e recomendações. 
 

3. O Gestor Orçamental deve controlar o desempenho orçamental em relação 
aos indicadores e informar semestralmente o Conselho Executivo através dos 
Subcomités do CRP para Programas e Conferências e de GSCBFAM reunidos 
conjuntamente com os Peritos do F15. 
 

4. O relatório de desempenho orçamental deve conter uma avaliação 
pormenorizada dos progressos em relação aos objectivos definidos, aos 
resultados previstos e à taxa de execução. Deve ser fornecida uma explicação 
mais pormenorizada para as diferenças materiais entre o orçamento e as 
despesas reais, incluindo a baixa taxa de execução e a falta de progressos. 
 

5. O Gestor Orçamental publicará no website da UA uma declaração das receitas 
reais (contribuições dos Estados-membros e receitas externas) e das 
despesas relativas ao financiamento do orçamento no final de cada Exercício 
Financeiro. 
 

6. O Gestor Orçamental pode determinar:  
 

a) o formato da demonstração de receitas e despesas; e  

b) qualquer outro detalhe que a declaração deve conter. 
 

7. O Gestor Orçamental deverá auxiliar os Responsáveis Administrativos dos 
Órgãos e Directores dos Departamentos da Comissão da UA que não 
cumpram os requisitos de apresentação de relatórios, com cartas de 
advertência e solicitação de explicações detalhadas em caso de 
incumprimento. As medidas punitivas aplicar-se-ão após a recepção da 
terceira carta de advertência, em conformidade com as disposições do 
Estatuto e Regulamento do Pessoal da União Africana. 

 
Artigo 55.º  

Conta-Razão Geral  
 

 
Uma Conta Razão Geral deve ser mantida para armazenar e organizar os dados 
financeiros usados para criar as demonstrações financeiras da União Africana. As 
transações são lançadas em contas auxiliares individuais, conforme definido pelo 
plano de contas da União Africana. 
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PARTE VIII: GESTÃO DE FUNDOS E PAGAMENTOS 
 

Artigo 56.º  

Gestão de Contas Bancárias 
 

1. Abertura e encerramento de Contas Bancárias da UA 

 
a) O Director Administrativo e os Responsáveis Administrativos autoriza a 

abertura e o encerramento de todas as contas bancárias mediante parecer do 

Director Financeiro (CFO); 

b) As contas bancárias da UA devem ser abertas dentro do continente, excepto 

para os escritórios de representação/ligação da UA localizados fora do 

continente;  

c) Será apresentado anualmente ao CRP um relatório sobre as várias contas que 

foram abertas; 

d) Uma avaliação da solvabilidade dos bancos será realizada pelo Director 

Financeiro (CFO) e pela Unidade de Controlo Financeiro antes da abertura de 

uma conta;  

e) Todas as contas bancárias não devem ser objecto de levantamentos a 

descoberto.  

2. Signatários da Conta Bancária 

a) O Director Administrativo e os  Responsáveis Administrativos devem nomear 

um painel de signatários do banco que serão agrupados como Painel A e 

Painel B. O Painel A incluirá apenas signatários obrigatórios da Direcção de 

Finanças ou Finanças - Unidades dos Órgãos, enquanto o Painel B deve incluir 

a contra-assinatura dos signatários de outras Direcções ou Unidades. 

b) Duas assinaturas, uma de cada Painel, conforme estipulado no parágrafo um 

(1) acima, ou seu equivalente electrónico, devem ser necessárias em cheques 

e outras instruções de levantamento, incluindo formas electrónicas de 

pagamento. 

c) A autoridade e responsabilidade do banco signatário é atribuída a título 

pessoal e não pode ser delegada. Os signatários do banco não podem exercer 

as funções de um responsável pela aprovação. 

d) O Director Administrativo e os Responsáveis Administrativos devem estipular 

os limiares de assinatura e as modalidades adequadas para todas as contas 

bancárias da União 
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3. Reconciliação Bancária 

a) No final de cada mês, a Direcção de Finanças da CUA ou Unidade 
Financeira de um órgão/instituição elaborará Extractos de Reconciliação 
Bancária de todas as contas bancárias da União. Qualquer motivo de 
discrepância deve ser investigado de modo a restaurar a situação com o 
menor atraso possível. 
 

b) Todos os meses, todas as transacções financeiras, incluindo encargos 
bancários e comissões, devem ser reconciliadas com as informações 
fornecidas pelo banco. 
 

A reconciliação deve ser realizada pelo funcionário não responsável pela recepção 
ou desembolso de fundos. Se o pessoal de um escritório tornar isto impraticável, 
poderão ser estabelecidos acordos alternativos em consulta com o Director 
Financeiro (CFO)  

 
4. Serviços Bancários Electrónicos 

 
Pode ser criado um banco electrónico, em que o banco oferece os referidos serviços, 
após a devida diligência e aprovação pelo Director Administrativo e os Responsáveis 
Administrativos. 
 

Artigo 57.º  
Fundo de Caixa 

 
1. O Director Administrativo e os Responsáveis Administrativos devem criar um 

fundo de caixa para os Órgãos da União Africana e para os Escritórios de 
Representação e Escritórios Especializados tanto em moeda local como 
estrangeira. A flutuação/limite de tesouraria deve ser baseada nos requisitos 
operacionais determinados de cada escritório. 

 
2. A gestão de tesouraria deve estar de acordo com o Manual de Políticas e 

Procedimentos Contabilísticos.  
 
3. A tesouraria será mantida por funcionário(s) autorizado(s) no sistema de 

pagamento através de empréstimos e será mantida em segurança. 
 

Artigo 58.º  
Fundo para Adiantamentos  

 

1.   Em circunstâncias específicas em que haja necessidade de manter 

determinados montantes em numerário, e/ou de efectuar pagamentos em numerário 

quando o sistema bancário não estiver disponível ou não for prático para ser utilizado, 

o Director Administrativo e os Responsáveis Administrativos podem aprovar a 

abertura de um fundo de tesouraria mediante proposta do Director Financeiro (CFO). 
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2.    A gestão de tesouraria do escritório deve estar de acordo com o presente 
Regulamento e Manual de Políticas e Procedimentos Contabilísticos. 

 
Artigo 59.º  

Fundo para Adiantamento  
 

1. Um funcionário pode ser autorizado a prestar contas das despesas aprovadas 
a incorrer no decurso de viagens oficiais, facilitando workshops e outras 
actividades oficiais da União. 
 

2. Um funcionário a quem é concedido o Adiantamento Contabilístico será plena 
e pessoalmente responsável pelos fundos.  
 

3. Todos os Adiantamentos contabilísticos são justificados no prazo de sete (7) 
dias úteis após o regresso do funcionário responsável da viagem oficial ou 
após a conclusão da actividade oficial para a qual o Adiantamento 
Contabilístico foi autorizado. A justificação antecipada contabilística deve ser 
apoiada por documentos relevantes, conforme estipulado no Manual de 
Políticas e Procedimentos Contabilísticos. 

 
4. O Adiantamento Contabilístico não justificado dentro do período previsto no 

parágrafo (3) acima será, sem qualquer outro recurso, recuperado 
integralmente do salário, ordenado e quaisquer outros pagamentos devidos ao 
funcionário responsável a partir da data da próxima folha de pagamento.  

 
5. O incumprimento da obrigação de se justificar o Adiantamento Contabilístico 

será considerado uma violação da obrigação de acordo com o Estatuto e 
Regulamento dos Funcionários da União Africana. 
 

6. Nenhum outro Adiantamento deve ser concedido a um Funcionário antes de o 
anterior ser devidamente contabilizado.  

 
 

Artigo 60.º  
Transporte e Manuseamento de Dinheiro 

 
1. Somente os funcionários das finanças são autorizados a transportar dinheiro 

líquido para fins de actividades oficiais, quando necessário. 
 

2. Qualquer outro funcionário da União só pode transportar dinheiro em 
numerário mediante autorização escrita do Director Financeiro (CFO), ou do 
Chefe de Finanças de órgãos e instituições. 
 

3. Qualquer outro funcionário a quem seja dada a responsabilidade de transportar 
dinheiro em numerário no lugar de um funcionário do sector financeiro,deve ter 
a mesma responsabilidade pelo dinheiro em numerário que o funcionário do 
sector financeiro teria. 
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4. O Director Financeiro deve, tanto quanto possível, abster-se de autorizar o 
transporte e/ou manuseamento de grandes somas de dinheiro. Quando for 
necessário transportar e/ou manusear grandes somas de dinheiro líquido acima 
do limite máximo, conforme previsto na política administrativa da UA relativa a 
viagens e missões, o Director Financeiro recorrerá a transferências electrónicas 
ou utilizará eficazmente os escritórios de representação/ligação da União para 
efectuar o pagamento 

 
5. O Director Financeiro deve garantir a utilização de cartões electrónicos ou 

transferências de dinheiro, quando praticável, a fim de reduzir os riscos 
associados ao dinheiro em trânsito. 

 
Artigo 61.º  

Adiantamentos 

 
1. Salvo quando a prática comercial normal ou quando o interesse da União o 

exigir, nenhum contrato, subvenção ou ordem de compra que exija 
pagamento(s) por conta antes da entrega de bens ou da prestação de serviços 
contratuais será feito em nome da União. 
 

2. Sempre que for acordado um pagamento antecipado, os motivos devem ser 
registados e as condições e modalidades de pagamento devem ser claramente 
indicadas, conforme estipulado no Manual de Aquisições, Subdelegação e 
Manuais de Subvenções 

 
Artigo 62.º  

Pagamentos a título gracioso  
 
1. O Gestor Orçamental pode efectuar os pagamentos a título gracioso 

considerados necessários no interesse da União, desde que seja apresentada 
ao Conselho de Auditores Externos um Resumo dos Referidos Pagamentos com 
as demonstrações financeiras. 
 

2. O Gestor Orçamental deve apresentar um relatório sobre quaisquer pagamentos 
efectuados a título gracioso na Sessão Ordinária do Conselho Executivo na 
sequência do pagamento. 
 

3. Não obstante o disposto nos números 1 e 2 do parágrafo acima, os referidos 
pagamentos a título de gratificação devem situar-se dentro de limites razoáveis, 
em conformidade com as disposições orçamentais.  

 
Artigo 63.º  

Desembolsos  
 
1.   Todos os desembolsos devem ser efectuados por transferência electrónica de 

fundos, por transferência bancária ou por cheque, excepto nos casos em que 
os desembolsos em numerário sejam autorizados pelo Director Financeiro 
(CFO). 
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2.   Os desembolsos devem ser registados nas contas na data em que forem 
efectuados. 

 
PARTE IX: AQUISIÇÕES 

 
Artigo 64º  

Princípios Gerais 
 

1. Todas as aquisições da União devem ser realizadas de acordo com os 
procedimentos, normas, processos e estruturas definidos no Manual de 
Aquisições.  
 

2. Devem ser considerada uma distribuição geográfica equitativa para todas as 
aquisições. 

 
3. Não obstante o acima exposto, podem ser dadas excepções às aquisições 

relacionadas com emergências que exijam uma resposta rápida, que devem 
ser as estipuladas nas Directrizes para Aquisições de Emergência da UA. 

4. Os seguintes princípios gerais devem ser tidos em devida consideração no 
exercício das funções de aquisição da União: 

 
(a) Valor pelo dinheiro; 

(b) Justiça, integridade e transparência; 

(c) Concorrência eficaz; 

(d) Eficiência e Economia; e 

(e) Os interesses da União Africana. 
 

5. O Gestor Orçamental tem plena autoridade e responsabilidade por todas as 
aquisições da União. O Gestor Orçamental pode delegar a sua autoridade aos 
Director Administrativo e os Responsáveis Administrativos dos Órgãos e 
Instituições da UA. 

 
6. Os Responsáveis Administrativos devem prestar contas ao Gestor Orçamental 

através do Director Administrativo no cumprimento das suas responsabilidades 
em matéria de aquisições. 

 
7. Todos os órgãos e instituições da UA devem constituir Comités de Aquisições 

e estruturas relevantes para a execução de aquisições, em conformidade com 
o Manual de Aquisições. 
 

8. A União deverá exercer a aquisição preferencial a favor dos fornecedores 
africanos.  
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Artigo 65.º  
Subvenções e Subdelegação  

 
1. O Gestor Orçamental deve elaborar políticas e procedimentos de subvenção e 

subdelegação para a gestão dos fundos e das contribuições conjuntas 
confiadas às partes responsáveis pela execução. 
 

2. As modalidades de desembolso de fundos devem estar em conformidade com 
todos os Regulamentos da UA aplicáveis. 
 

3. O Gestor Orçamental ou a sua autoridade delegada aprova todas as 
Subvenções e Subdelegações da União. 

 
Artigo 66.º  

Publicação de informações sobre os destinatários e outras informações 
 
1. O Gestor Orçamental deve elaborar uma orientação política sobre a 

publicação de informações sobre os beneficiários de fundos e outras 
informações, como parte do Manual de Subvenção e Subdelegação; 
 

2. Devem ser publicadas as seguintes informações, tendo em devida atenção 
os requisitos de sigilo e segurança, em particular a protecção dos dados 
pessoais: 

 
a. o nome do destinatário; 
b. a localização do destinatário, nomeadamente: 

               o endereço do destinatário quando é entidade jurídica; 
c. o montante legalmente comprometido; 
d. a natureza e o objectivo da medida. 

 
Artigo 67.º  

Exclusão do Acesso ao Financiamento  
(O Gabinete da Conselheira Jurídica deve verificar o texto) 

  

1. O Gestor Orçamental deve desenvolver uma orientação política sobre a 
exclusão do acesso ao financiamento como parte do Manual da Subvenção e 
da Subdelegação; 
 

2. Para proteger os interesses financeiros da União, a União cria e gere um 
sistema de detecção e exclusão antecipada que facilite: 

(a) detecção antecipada de pessoas ou entidades que representem um risco para os 

interesses financeiros da União; 

(b) exclusão de pessoas ou entidades excluídas do acesso ao financiamento; e 

(c) a aplicação de uma sanção pecuniária a um beneficiário, a fim de assegurar um 

efeito dissuasivo. 
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3. O sistema de detecção antecipada e exclusão aplica-se: 

(a) participantes e destinatários; 

(b) entidades cuja capacidade o candidato ou proponente tencione confiar ou 

subcontratantes de um contratante; 

(c) qualquer pessoa ou entidade que receba fundos da União em que o orçamento 

seja executado indirectamente (“gestão indirecta”); confiando as tarefas de 

execução orçamental a: 

(i) terceiros ou organismos por eles designados; 

(ii) as organizações internacionais ou as suas agências ou pessoas 

responsáveis pela execução de acções específicas. 

(d) qualquer pessoa ou entidade que receba fundos da União ao abrigo de 

instrumentos financeiros excepcionalmente directamente (“gestão”). 

 
PARTE X: INVESTIMENTOS 
 

Artigo 68.º  
Investimentos da União 

 
1. Os investimentos da União incluem todas as actividades de afectação de 

dinheiro ou capital da União em depósitos fixos ou de aquisição de 
instrumentos financeiros ou outros activos, a fim de obter rendimentos 
rentáveis sob a forma de rendimentos de juros, ou de valorização do valor do 
instrumento ou do activo em benefício da União.  

 
2. O Director Financeiro deve conceber uma política e directrizes de tesouraria, 

a aprovar pelo Gestor Orçamental, para gerir os riscos financeiros e 
operacionais dos investimentos da União.  

 
Artigo 69.º  

Autoridade e Responsabilidade 
 

1. O Gestor Orçamental pode, mediante recomendação do Comité de 
Investimentos, fazer investimentos a curto prazo de fundos não necessários 
para requisitos imediatos e deve apresentar relatórios semestrais ao CRP 
através do seu Subcomité de GSCBFAM e o F15, o período de investimento não 
deve exceder três (3) meses e pode ser prorrogado após a aprovação do 
Comité de Investimentos; 
  

2. O Gestor Orçamental pode, mediante recomendação do Comité de 
Investimentos, fazer investimentos a longo prazo, salvo disposição em 
contrário do CRP e apresentar um relatório ao CRP através do seu subcomité 
de GSCBFAM, relativamente a cada um desses fundos ou contas e tendo em 
conta os requisitos particulares de liquidez dos fundos em cada caso.  
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3. O Director  Administrativo pode, dentro da autoridade delegada, efectuar e 
gerir com prudência os investimentos, conforme o parágrafo dois (2) acima. 

 
4. O  Director Administrativo  deve garantir que os fundos sejam investidos de 

modo a colocar a ênfase principal na minimização do risco para os fundos 
principais, assegurando simultaneamente a liquidez necessária para satisfazer 
as necessidades de tesouraria da União.  

 
5. Todas as transacções de investimento, incluindo a retirada dos recursos 

investidos, requerem a autorização e assinatura de dois funcionários 
designados para o efeito pelo Director Administrativo. 

 
6. Todos os investimentos devem ser efectuados e mantidos com instituições 

financeiras reconhecidas, designadas pelo Director  Administrativo, sob 
parecer do Comité de Investimentos. 

 
7. Sem prejuízo do disposto no Artigo 32º sobre as Reservas de Dinheiro, o 

Director Administrativo deve garantir que todos os fundos da União sejam 
colocados em contas que rendam juros e que nenhum dinheiro seja deixado 
inactivo. No entanto, deve ser sempre considerada a finalidade dos fundos e 
das projecções de fluxo de caixa.  

 
Artigo 70º  

Critérios de Selecção de Investimentos 
 
Na selecção dos investimentos da União, serão considerados os seguintes critérios: 
 

a) segurança e risco associado a um investimento em termos de potencial 
perda de capital ou juros; 

b) liquidez ou viabilidade comercial de um investimento ou a facilidade com 
que este pode ser convertido em dinheiro, quando necessário, no 
interesse da União; 

c) Lucros sobre o investimento, geralmente expressos como uma Taxa de 
Retorno anual que cumpre a política de investimento;  

d) Selecção com base na obtenção da mais elevada taxa razoável de 
rendimento e quando o investimento estiver de acordo com os objectivos 
e princípios da União; e 
 

e) Deve ser dada preferência aos Investimentos em Instrumentos 
Financeiros Africanos 

 
Artigo 71.º  

Livro de Investimentos 
 
1. Os investimentos devem ser registados num livro de investimentos mantido 

pelo Director Financeiro (CFO), que deve mostrar todos os detalhes relevantes 
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para cada investimento, incluindo, valor facial, custo, data de vencimento, local 
de depósito, produto da venda e rendimentos obtidos.  

 
2. O livro de investimentos deve ser apresentado anualmente ao Conselho de 

Auditores Externos. 
 

Artigo 72.º  
Rendimento e Perda em Investimentos 

 
1. Os rendimentos derivados de investimentos são creditados nas respectivas contas 

das quais os fundos foram retirados para investimento. 
 
2. As perdas de investimento são custeadas pela conta da qual foram obtidos os 

montantes principais. 
 

3. O Gestor Orçamental deve comunicar trimestralmente quaisquer perdas de 
investimento ou rendimentos ao CRP. 

 
Artigo 73.º  

Comité de Investimentos 
 

1. Deve ser criado um Comité de Investimentos responsável por questões de 
investimento, composto pelos seguintes membros:  

 
a) Vice-presidente da Comissão;    

b) Director Financeiro (CFO); 

c)  Responsável Financeiro do AUDA-NEPAD  

d) Representante do Departamento de Desenvolvimento Económico, 
Comércio, Indústria e Mineração com especialização em investimentos 

e) Director responsável pelo Escritório de Planificação Estratégica de 
Políticas e Implementação (OSPD), e 

f) Gabinete da Conselheira Jurídica (OLC).   

 

2. O Presidente pode convidar quaisquer outros membros para o Comité como 
pessoas de recurso.  

 
3. O Presidente do Comité é  o Vice-presidente da Comissão e a Direcção de 

Finanças é o Secretariado. 
 
4. O Comité deve elaborar e adoptar o seu regulamento interno. 

 

5. O Comité de Investimento deve, através da Comissão, reportar anualmente ao 
CRP através do seu Subcomité de Supervisão Geral e Coordenação em 
Matérias Orçamentais, Financeiras e Administrativas (GSCBFAM). 
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Artigo 74.º  
Custódia de Valores Mobiliários 

 
1. Seguranças significa instrumentos financeiros fungíveis e negociáveis que 

possuam valor monetário. 
 

2. Todos os valores mobiliários da União são depositados em qualquer uma das 
seguintes instituições: 

 
a) Instituições financeiras devidamente designadas; 

b) Os cofres de segurança mantidos por uma instituição financeira 
reconhecida, designada pelo CRP; ou 

c) Os cofres de segurança da União sob o controlo directo do Responsáveis 
Administrativos. 

 
Artigo 75.º  

Anulações e Amortizações 
 

1. O Gestor Orçamental deve desenvolver uma política de anulação para lidar 
com a amortização e anulação de dívidas e instrumentos. 

 
2. O CRP, através do seu Subcomité de GSCBFAM reunido com o F15 irá 

analisar os pedidos de anulação de créditos irrecuperáveis do Gestor 
Orçamental e apresentar recomendações ao Conselho Executivo, para 
aprovação. 

 
3. O Gestor Orçamental deve solicitar ao Gabinete de Supervisão Interna a 

auditoria das contas a pagar não reclamadas para uma eventual amortização. 
  

4. Quaisquer contas a receber/pagar só podem ser consideradas para anulação 
ou amortização após 5 anos.  
 

5. O CRP apenas deve considerar os referidos pedidos após a devida validação 
pelo Gabinete de Supervisão Interna.  

 
PARTE XI: FORNECIMENTOS, ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

 
 

Artigo 76.º  
Inventário, Activos Fixos Tangíveis 

 
1. A União deve manter registos de Inventário, Activos Fixos Tangíveis para 

efeitos de contabilidade dos activos não correntes da União. 
 

2.   O Gestor Orçamental deve criar os meios de controlo necessários para o 
registo, utilização, conservação, manutenção, revenda, alienação, venda ou 
transferência de Inventário, activos fixos tangíveis e activos intangíveis para os 
quais devem ser mantidos registos consistentes  do presente Regulamento 
Financeiro. 
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3. As verificações físicas da existência do inventário e dos activos fixos tangíveis 

pertencentes à União ou por ela confiados serão efectuadas anualmente, ou 
com a periodicidade considerada necessária para garantir um controlo 
adequado desses activos, com a participação do Comité de Avaliação dos 
Activos dos Estados-membros (A10). 

 
4. A selecção dos elementos para os quais devem ser efectuadas verificações 

físicas é da responsabilidade do Director Administrativo e dos Responsáveis 
Administrativos que deve igualmente estabelecer os critérios para a realização 
de verificações físicas e para a avaliação dos activos. O Director Administrativo 
e os Responsáveis Administrativos podem delegar a responsabilidade pela 
manutenção dos registos de activos, bem como a realização de verificações 
físicas aos Responsáveis dos Escritórios em causa. 

 
5. Todo o inventário e activos fixos tangíveis recebidos pela União devem ser 

imediatamente inspeccionados para garantir que os artigos estejam em 
conformidade com as especificações do contrato de compra e que o seu 
estado seja satisfatório. À medida que cada artigo for recebido, será preparado 
um relatório de recepção apropriado e o artigo será inscrito nos registos de 
bens relevantes da União. 
 

6.   O custo ou o montante reavaliado dos activos classificados como activos fixos 
tangíveis deve ser capitalizado nos livros de contabilidade da União e 
depreciado numa base linear ao longo da vida útil prevista de acordo com as 
IPSAS, tal como delineado no manual de Políticas e Procedimentos 
Contabilísticos. 
 

7. A alienação de inventário, activos fixos tangíveis ou activos intangíveis que 
tenham sido excedentários em relação às necessidades operacionais da União 
ou inutilizáveis, por obsolescência ou desgaste normal, deve ser tratada pela 
Comissão de Inquérito. 

 
8. Os detalhes de todos os bens doados à União devem ser apresentados à 

Comissão de Inquérito no prazo de um (1) mês após a sua recepção. 
 
9. O Gabinete de Supervisão Interna deve realizar uma auditoria de 

encerramento sobre os Órgãos e Instituições. É realizada uma auditoria de 
encerramento de acordo com as Directrizes de Encerramento do Gabinete. 

 
Artigo 77.º  

    Comité de Avaliação de Activos  

1. Deve ser criado um Comité de Avaliação de Activos composto por dois 

representantes de cada região nomeados para emitir um segundo parecer 

sobre a avaliação dos activos e salvaguardar os interesses dos activos da UA 

com o apoio de um auditor independente. 
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2. Um Avaliador de Activos deve ser indicado através do processo de aquisição da 

UA para avaliar todos os activos da União para a apreciação pelo Comité de 

Avaliação de Activos. 

Artigo 78.º  
Comissão de Inquérito  

 
O Director Administrativo deve criar em cada exercício financeiro uma Comissão de 
Inquérito que será responsável por: 

 
a) Relatórios sobre inventário e activos fixos tangíveis que tenham sido 

emitidos para utilização e que sejam considerados como não tendo 
qualquer outra utilidade ou valor para a União; 

b) Analisar maquinaria e activos fixos tangíveis danificados, inutilizáveis ou 
obsoletos; e 

c) Apresentar recomendações adequadas por escrito aos Responsáveis 
Administrativos sobre o modo de alienação e activos fixos tangíveis que 
se verifique estarem danificados, inutilizáveis ou obsoletos. 

 
Artigo 79.º  

Composição do Conselho de Inquérito 
 
1. A Conselho de Inquérito deve ser composta pelos seguintes membros ou seus 

representantes: 
 

i. Director Administrativo – Presidente do Conselho;  

ii. Responsável Financeiro do Órgão - Membro; 

iii. Chefe dos Serviços de Apoio Operacional do Órgão - Membro; 

iv. Gabinete da Conselheira Jurídica;   

v. Chefe da Divisão de Gestão de Instalações; e  

vi. Chefe de Aquisições (Pessoas de Recursos), (Director de Operações) 

  
2. O DirectorAdministrativo exerce as funções de Presidente do Conselho e da 

Divisão de Gestão de Instalações ou dos Serviços de Apoio Operacional dentro 
dos Órgãos servirá de secretariado. 
 

3. O Conselho deve elaborar e adoptar o seu regulamento interno. 
 

4. O Conselho será orientado pela Política de Gestão de Activos e IPSAS. 
 

Artigo 80.º  
Receitas da Venda de Activos 

 
1. Todas as receitas da venda de activos e materiais da União serão geridas de 

acordo com as disposições do presente Regulamento Financeiro. 



 

  
 

  

Projecto de Regulamento Financeiro da União Africana Revisado-  OLC - 13 de junho de 2021 - Reunião 
Ministerial   

 
2. Todas as receitas provenientes da alienação de activos da União, receitas 

provenientes do aluguer de outros espaços, todas as receitas geradas e 
vendas de artigos obsoletos serão depositadas no fundo de manutenção e 
aplicadas na manutenção dos activos. 

 
3. Qualquer venda de activos deve ser feita após ter sido amplamente publicitada 

no Estado-membro anfitrião. 
 

4. Os relatórios sobre a venda de activos devem ser apresentados ao Gabinete 
de Supervisão Interna para verificação de auditoria. 

 
PARTE XII: IRREGULARIDADES E PERDAS FINANCEIRAS 
 

Artigo 81.º  
Irregularidades Financeiras 

 
Constituem, entre outros aspectos, irregularidades financeiras no contexto do 
presente Regulamento: 

 
a) Uma ordem de pagamento por escrito sem serviço realizado ou qualquer 

compromisso assumido; 

b) Efectuar despesas sem qualificação para o fazer ou sem ter sido 
especificamente delegado para o fazer; 

c) Efectuar pagamentos sem a devida autorização;  

d) Efectuar despesas não autorizadas do Orçamento da União; 

e) Encomendar despesas sem aderirem aos procedimentos de aquisição 
adequados da União; 

f) Adquirir um bem não relacionado com os serviços da União; 

g) Atribuir e utilizar um bem da União para fins pessoais; 

h) Efectuar despesas superiores aos fundos autorizados, ou sem 
disponibilidade de fundos; 

i) Contratar e nomear pessoal fora da estrutura aprovada, ou quando não 
tenha sido prevista uma dotação financeira no Orçamento, ou sem 
autoridade para recrutar; 

j) Autorização de fundos sem referência aos seus objectivos iniciais 
aprovados; 

k) Efectuar aquisições em condições não relacionadas com os interesses da 
União; 

l) Atribuição não autorizada de fundos;  
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m) Falta de emissão de recibo em relação aos fundos recebidos para a 
União; 
 

n) Forjar ou falsificar documentos financeiros; 
 

o) Alterar intencionalmente a reafectação de despesas específicas sem 
autorização; 
 

p) Não apresentar documentos de apoio conforme necessário; e  
 

q) Qualquer outra forma de irregularidades.  
 

Artigo 82.º  
Tratamento de Irregularidades 

 
1. Todas as Irregularidades devem ser comunicadas ao Director Administrativo 

aos Responsáveis Administrativos e ao Gestor Orçamental, quando aplicável. 
 

2. O Director l Administrativo pode instar o Gabinete de Supervisão Interna ou ao 
Conselho de Auditores Externos que efectue investigações de auditoria 
exaustivas e daí tirar conclusões razoáveis. 
 

3. O Director  Administrativo deve, com base nas irregularidades comunicadas e 
nas conclusões do Gabinete de Supervisão Interna e/ou do Conselho de 
Auditores Externos, apresentar o assunto ao Conselho de Disciplina em 
conformidade com o Regulamento aplicável e relevante da União. 
 

4. Todas as irregularidades financeiras devem ser tratadas como actos de má 
conduta nos termos do Estatuto e Regulamento do Pessoal da União Africana 
e devem ser tratadas de acordo com os procedimentos disciplinares nele 
estabelecidos. 

 
Artigo 83.º  

Perdas 

 
Constituem perdas no contexto do presente Regulamento Financeiro, entre outros 

aspectos, os seguintes: 

 
a) perda para a União resultante de roubo, negligência ou, ineficiência;  

b) pagamento indevido dos fundos da União;  

c) pagamento fraudulento;   

d) apropriação indevida ou qualquer pagamento de fundos que não seja 
justificado;  

e) utilização indevida, danos, destruição de materiais e outros bens; e 

f) perda de fundos e valores mobiliários da União. 
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Artigo 84.º  
Perda de Dinheiro ou Instrumentos Negociáveis 

 

1. A perda de dinheiro ou de instrumentos negociáveis deve ser imediatamente 

levada ao conhecimento do Gestor Orçamental que adoptará as medidas 

necessárias, incluindo a realização de uma investigação e, se necessário, deverá 

recorrer aos serviços de aplicação da lei para obter assistência. 

 

2. Excepto no caso em que possa ser considerado compatível com a promoção 

dos interesses ou da boa imagem da União, nenhum montante devido à União poderá 

ser renunciado sem autorização do Conselho Executivo, caso em que serão indicadas 

as pessoas ou organizações em dívida, bem como o montante e as circunstâncias 

que justificam a renúncia. 

3. Um funcionário que perder dinheiro ou um instrumento negociável por 

negligência ou fraude é responsabilizado pessoal e pecuniariamente pela perda 

incorrida. 

 
Artigo 85.º  

Tratamento de Perdas 
 

1. Os Responsáveis Administrativos, após investigação exaustiva e consulta ao 
Gestor Orçamental, tomará as medidas adequadas no tratamento de perdas. 
 

2. Os Responsáveis Administrativos devem, sempre que necessário, nomear um 
Comité de Perdas e determinar a sua composição e os seus termos de 
referência.  
 

3. O Comité reunir-se-á para analisar todas as perdas comunicadas e 
apresentará as suas recomendações ao Responsável Administrativo.  
 

4. Se, após investigação, parecer aos Responsáveis Administrativos que 
qualquer pessoa que seja ou tenha sido funcionário da União causou um 
prejuízo, esse funcionário  deve ser obrigado pelo Responsável Administrativo 
a ressarcir a União por esse prejuízo. 
 

5. O Gestor Orçamental pode solicitar aos Estados-membros a assistência no 
processo de recuperação de perdas, conforme determinado pelo Comité de 
Perdas. 
 

6. Se forem detectados e confirmados erros ou omissões contabilísticas que 
tenham resultado numa perda para a União, após investigações exaustivas 
das contas e se o Gestor Orçamental ou o seu responsável designado não 
conseguir justificar a perda, a pessoa identificada como responsável será 
cobrada uma sobretaxa com o montante da referida perda.  
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7. O Gestor Orçamental pode, por recomendação do Comité de Perdas, retirar 

ou alterar uma sobretaxa em relação à qual tenha sido recebida uma 
explicação satisfatória ou tenham surgido novas provas que invalidem total ou 
parcialmente a base da sobretaxa. Um relatório detalhado sobre esses casos 
deve ser apresentado ao CRP.  
 

8. Dependendo da gravidade da irregularidade e do montante envolvido, o CRP 
pode recomendar ao Gestor Orçamental que remeta o assunto ao Conselho 
Disciplinar para uma acção disciplinar adicional.  

 
PARTE XIII: REGISTOS CONTABILÍSTICOS 
 

Artigo 86.º  
Responsabilidade 

 
O Director Financeiro (CFO) deve manter os livros de contabilidade e preparar as 
demonstrações financeiras da União.  

 
 

Artigo 87.º  
Política de Contabilidade 

 

1. A União deve aplicar as Normas Internacionais de Contabilidade do Sector 
Público (IPSAS) com base no princípio da acumulação.  
 

2. O Gestor Orçamental deve recomendar, para adopção, aos Órgãos 
Deliberativos, as práticas, convenções e normas contabilísticas relevantes 
internacionalmente aceites que podem tornar-se aplicáveis antes da 
implementação. 
 

3. O CRP pode recomendar que quaisquer alterações às políticas de 
contabilidade da União sejam aprovadas pelo Conselho Executivo para 
adopção.  

 
4. Não são implementadas alterações às políticas de Contabilidade no decurso 

do exercício financeiro.  
 

Artigo 88.º  
Retenção, Acessibilidade e Eliminação de Registos 

 
1. Todos os registos financeiros dos Órgãos e Instituições da União continuam a 

ser propriedade da União. 
 

2. Todos os documentos contabilísticos são colocados à disposição do CRP, do 
Conselho de Auditores Externos e de quaisquer outras entidades designadas 
pelo Gestor Orçamental.  
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3. A contabilidade e outros registos financeiros são conservados por um período 
mínimo de dez (10) anos e em formato electrónico durante cinquenta (50) anos, 
após o que o Gestor Orçamental poderá autorizar a sua destruição. 
 

4. Não obstante o parágrafo 3 acima, todos os registos físicos relacionados com 
os funcionários serão retidos por um mínimo de quinze (15) anos e em formato 
electrónico durante cinquenta (50) anos. 

 
PARTE XIV: CONTROLO INTERNO 
 

Artigo 89.º  
Sistemas de Controlo Interno 

 
O Gestor Orçamental deve estabelecer um sistema de controlo interno em todos os 
órgãos e instituições da União, para garantir que: 

 
a) as Receitas sejam cobradas correctamente; 

b) as despesas sejam válidas e correctamente autorizadas; 

c) as receitas, despesas, activos e passivos sejam correctamente registados 
e contabilizados; 

d) as informações financeiras e operacionais sejam precisas e fiáveis; 

e) os activos sejam protegidos contra perdas ou destruição; 

f) os recursos da União sejam utilizados e geridos de forma eficaz, 
económica e eficiente; 

g) não há desperdícios em relação à utilização dos recursos da União e os 
resultados são coerentes com os especificados no orçamento aprovado;  

h) as normas internacionais, regulamentos, políticas e procedimentos 
relevantes da União estejam a ser cumpridos; e 
 

i) Funções baseadas em tarefas e segregação de responsabilidades  
 

Artigo 90.º  
Política de Gestão de Riscos Empresariais  

 
1. O Gestor Orçamental deverá definir uma política de gestão de riscos para a 

União e manter um sistema de gestão de riscos para gerir e controlar os riscos 
financeiros e outros tipos de riscos, incluindo a identificação, avaliação, 
medição do possível impacto dos riscos sobre a União e a selecção e 
manutenção de várias soluções para mitigar os riscos. 
 

2. O Director Administrativo e os Responsáveis Administrativos da União devem, 
em conformidade com a Política de Gestão de Riscos Empresariais da UA, 
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desenvolver quadros de gestão de riscos adequados e manter registos de 
gestão de riscos a serem actualizados anualmente. 

 
Artigo 91.º  

Comité de Progresso da Auditoria Interna  
 

1. O Gestor Orçamental deve criar um  Comité de Progresso da Auditoria Interna  
para o ajudar na análise, avaliação e monitorização da implementação das 
recomendações de auditoria.  
 

2. Este Comité é composto por Funcionários Eleitos, Directores e Altos 
Funcionários da União, nomeados pelo Gestor Orçamental; e 

 
3. Não obstante  nos paragrafos 1 e 2, os trabalhos deste Comité não devem 

interferir com o trabalho do Escritorio de Supervisão Interna e com quaisquer 
outros serviços de auditoria independentes que a União possa obter. 

 

 

Artigo 92.º  
Escritorio de Supervisão Interna  

 

1. O Escritorio de Supervisão Interna, no exercício do seu mandato, será regido 
pelo Regulamento de Auditoria Interna da União Africana (Carta de Auditoria).  
 

2. O mandato, responsabilidade, autoridade, independência e relatório do 
Escritorio de Supervisão Interna são definidos no Regulamento de Auditoria 
Interna da UA. . 
 

3. O Escritorio de Supervisão Interna servirá de secretariado do Subcomité do 
CRP para Questões de Auditoria. 

 
4. O Escritorio de Supervisão Interna será: 

 
a. responsável, entre outros aspectos, pela revisão do controlo interno, 

sistemas, processos e procedimentos da União para garantir a sua 
eficácia e o seu funcionamento conforme previsto; 

 
b. fazer uma avaliação independente e objectiva das actividades de todos 

os Órgãos e Instituições, a fim de melhorar a sua eficiência e eficácia 
administrativa e operacional, de modo a acrescentar valor à União;   

 
c. coordenar e supervisionar as funções de auditoria interna de todos os 

Órgãos e Instituições da UA; 
 

d. utilizar uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e 
melhorar a gestão do risco, dos sistemas de controlo interno e dos 
processos administrativos, em conformidade com os estatutos, 
directivas, directrizes, políticas e normas de governação relevantes; e 
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5. Os resultados do controlo interno identificados pelo Gabinete de Supervisão 

Interna serão abordados com a entidade auditada antes da emissão do 
relatório final. 
 

6. Cada Órgão e Instituição deve ser auditado/a pelo menos uma vez por ano.  
 

7. O Gabinete de Supervisão Interna realizará uma auditoria dos registos 
financeiros de um gabinete antes da transferência ou desvinculação dos 
principais funcionários, incluindo o responsável dos Órgãos ou da Instituição, 
o Responsável Administrativo, os funcionários não eleitos, políticos e especiais 
nomeados, o Responsável Financeiro ou qualquer outro funcionário 
encarregado de gerir os assuntos administrativos ou financeiros do gabinete.  

 
 

 

PARTE XV: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

Artigo 93.º  
Preparação das Demonstrações Financeiras 

 
1. O Gestor Orçamental deve preparar as demonstrações financeiras da União 

para cada exercício financeiro e apresentar ao Conselho dos Auditores 
Externos até 31 de Março do ano seguinte. 
 

2. O Gestor Orçamental deve publicar as Demonstrações Financeiras auditadas 
da UA incluindo declarações consolidadas no website da UA após a adopção 
do relatório do Conselho de Auditores Externos e aprovação pelo Conselho 
Executivo.  
 

3. As demonstrações financeiras incluirão: 
 

a) uma demonstração da posição financeira; 
 

b) uma demonstração do desempenho financeiro; 

c) uma declaração de alterações nos activos líquidos/equidade; 

d) um extracto do fluxo de caixa; 

e) uma comparação do orçamento e dos montantes reais; e 

f) notas que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas e 
outras notas explicativas que fundamentam as demonstrações 
financeiras. 
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PARTE XVI: Mecanismo de Supervisão dos Estados-membros  
 

Artigo 94.º  
Comité dos Quinze Ministros das Finanças (F15) 

 

1. O Comité dos Quinze Ministros das Finanças (F15) ou o Comité de Peritos do F15 

deverá: 

a. Participar na elaboração do orçamento anual; 

  

b) Assumir a responsabilidade pela supervisão do orçamento da União 

Africana; 

 

c) Assumir a responsabilidade pela supervisão do Fundo de Reserva; 

 

d) Assumir a responsabilidade pela supervisão das questões financeiras do 

Fundo para a Paz e de todo o Fundo Especial; 

 

e) Reunir-se com o Comité Ministerial sobre a Escala de Avaliação e 

Contribuições para recomendar a escala de avaliação utilizada para repartir 

o orçamento da União entre os seus Estados-membros e para analisar o 

relatório sobre a situação das contribuições dos Estados-membros; 

 

f) Através do seu Comité de Peritos, reunir-se com o Subcomité do CRP para 

Assuntos de Auditoria e o Subcomité do CRP para Supervisão Geral e 

Coordenação de Questões Orçamentais, Financeiras e Administrativas 

para analisar o relatório do Conselho de Auditores Externos; 

 

g) Desempenhar quaisquer outras funções que possam ser atribuídas pelos 

Órgãos Deliberativos. 

2. O Comité deve elaborar o seu Regulamento Interno que será aprovado pela 
Conferência. 

 
Artigo 95.º  

Comité de Representantes Permanentes 

 
1. O CRP deve analisar todas as questões orçamentais e financeiras da União 

em conformidade com o artigo 4º do Regulamento Interno do CRP. O CRP 
será responsável por: 
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a) Analisar todos os pedidos de transferência de fundos orçamentais 

autorizados apresentados pelo Gestor Orçamental para fazer face a 
quaisquer decisões ou projectos urgentes; 

b) Analisar todas as despesas imprevistas ou não autorizadas que possam 
ser causadas pela implementação de decisões ou projectos novos e 
urgentes; 

c) Analisar o Quadro Orçamental e as estimativas orçamentais da União 
elaboradas pelo Gestor Orçamental;  

d) Apresentar ao Conselho Executivo as propostas finais do projecto de 
orçamento acompanhadas dos seus comentários, observações e 
recomendações;  

e) Aconselhar o Conselho Executivo em todas as outras questões 
administrativas, orçamentais e financeiras;  

f) Analisar o Relatório Financeiro do Gestor Orçamental; 

g) Analisar o Relatório do Conselho de Auditores Externos e apresentar os 
seus comentários escritos sobre o mesmo ao Conselho Executivo;   

h) Analisar o Relatório do Gabinete de Supervisão Interna e apresentar os 
seus comentários escritos ao Conselho Executivo; e 

i)  Analisar o Relatório sobre a Avaliação de Activos do Gestor Orçamental 
e do Comité de Avaliação de Activos;  
 

j) Receber o relatório do Gestor Orçamental sobre os esforços envidados 
para mobilizar recursos dos parceiros de desenvolvimento numa base 
bianual; 

 
k) Quaisquer outras funções que possam ser delegadas pelo Conselho 

Executivo. 
 

Artigo 96.º  
Subcomité do CRP para Questões de Auditoria 

 
1. O Subcomité do CRP para Questões de Auditoria deve analisar o relatório do 

Gabinete de Supervisão Interna e do Conselho de Auditores Externos, bem 

como quaisquer outros relatórios de inspecção. 

2. As funções e responsabilidades do Subcomité do CRP para Questões de 

Auditoria estão definidas nos seus termos de referência. 

3. O Subcomité do CRP para Questões de Auditoria tem igualmente um papel 

fundamental na supervisão do trabalho da função de gestão do risco, 

analisando e escrutinando os processos.  
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PARTE XVII: AUDITORIA EXTERNA   
 

Artigo 97.º  
Conselho de Auditores Externos 

 
1. O Conselho de Auditores Externos nomeado pelo Conselho Executivo 

procederá à auditoria das contas da União.  
 

2. A auditoria deve ser realizada de acordo com as Normas de Auditoria Aceites 
Internacionalmente.  
 

Artigo 98.º  
Composição do Conselho de Auditores Externos 

 
1. O Conselho dos Auditores Externos é composto pelos responsáveis das 

Instituições Superiores de Controlo dos Estados-membros da União nomeados 
pelo Conselho Executivo. 
 

2. Para além dos membros do primeiro escalão, o Conselho de Auditores 
Externos deve ser composto por cinco (5) membros (um por região) a serem 
nomeados pelo Conselho Executivo e pelos membros do primeiro escalão na 
escala de avaliação do Orçamento da União Africana;  

3. A filiação no Conselho está aberta a todos os Estados-membros, com 
excepção dos afectados por sanções, em conformidade com as normas 
pertinentes da União. 
 

4. O mandato do Conselho de Administração será de dois (2) anos. Os membros 
da Direcção apenas são elegíveis para nova nomeação uma única vez. O 
mandato de um (1) dos membros expira no final de cada mandato. Um (1) 
membro deverá igualmente continuar a cumprir um segundo mandato para 
efeitos de memória institucional. Consequentemente, o Conselho Executivo 
nomea quatro (4) membros a cada dois anos. 
 

5. O Conselho elege um Presidente de entre os seus membros para exercer o 
seu mandato. 
 

6. Se um membro do Conselho cessar as suas funções como Auditor Geral (ou 
título equivalente) no seu país, o mandato no Conselho de Auditores Externos 
cessa e a pessoa que lhe suceder no seu país torna-se o novo membro do 
Conselho para cumprir o período remanescente do mandato. Um membro do 
Conselho de Administração não pode ser afastado durante o seu mandato, 
excepto por decisão do Conselho Executivo.  
 

7. Os membros do Conselho dos Auditores Externos prestam contas ao Conselho 
Executivo da União através do CRP. 

 
 

Artigo 99.º  
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Termos de Referência de Auditoria 
 
1. Os Termos de Referência específicos do Conselho de Auditores Externos são 

os seguintes: 
  

a) Realizar uma auditoria externa a posterior das contas da União;  

b) Garantir que a auditoria seja realizada em conformidade com as normas 
e directrizes de auditoria geralmente aceites e sujeita a quaisquer 
instruções especiais do Conselho Executivo;  

c) Verificar a forma como o Gestor Orçamental e os seus responsáveis 
desempenharam as suas funções e responsabilidades contabilísticas;  

d) Formular todas as propostas susceptíveis de aumentar a eficácia dos 
métodos de gestão orçamental e financeira, incluindo o sistema 
contabilístico e as ligações internas entre as várias autoridades 
responsáveis pela elaboração, preparação e administração do orçamento 
anual; e 

e.  realizar análises específicas e emitir relatórios separados a pedido do CRP;  
2.  honorários são pagos aos membros do Conselho de Administração e aos auditores 
designados pelos serviços prestados, segundo a escala da União, para as referidas 
actividades. 

 
Artigo 100.º  

Autoridade e Independência do Conselho de Auditores Externos 

 

1. O Conselho de Auditores Externos deve: 
a. ser completamente independente e o único responsável pela realização 

da auditoria da União; 
 

b.   não ser influenciado nem sujeito à direcção ou controlo de qualquer 
pessoa ou autoridade; 
 

c.   no decurso da auditoria, ter acesso a todas as contas, documentos, 
registos e arquivos da União, bem como a todos os outros 
comprovativos de quaisquer das suas transacções que o Conselho 
considere necessário consultar para o desempenho eficaz das suas 
funções; e 
 

d.   não tem poderes para proibir quaisquer rubricas das contas mas deve 
chamar a atenção do Gestor Orçamental para uma acção apropriada 
sobre qualquer transacção em relação à qual tenha dúvidas quanto à 
legalidade ou à propriedade.  

 
2. As objecções de auditoria a acções inadequadas ou quaisquer transacções 

irregulares que surjam durante a verificação das contas devem ser 
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imediatamente comunicadas ao Gestor Orçamental mediante carta do 
Conselho de Administração.  

 
Artigo 101.º  

Facilitação e Realização de Auditoria 

 

1. O Contabilista deve fornecer ao Conselho de Auditores Externos registos, 
informações, livros de contabilidade e quaisquer outros documentos e todas 
as instalações que o Conselho de Auditores Externos possa necessitar para a 
realização da auditoria. 
 

2. As informações classificadas como privilegiadas ou confidenciais e que sejam 
exigidas pelo Conselho de Auditores Externos para efeitos de uma auditoria 
são disponibilizadas mediante solicitação. 
 

3. O Conselho de Auditores Externos deve: 
 

a. respeitar o privilégio e a natureza confidencial de qualquer informação 
classificada que seja disponibilizada ao Conselho e não deve utilizar as 
informações, excepto em ligação directa com o desempenho da 
auditoria; e 

 
b.  informar o Conselho Executivo de qualquer recusa de informação, 

classificada como privilegiada que, no seu parecer, for necessária para 
fins de auditoria. 

 
4. Considerando que o prazo de preparação das demonstrações financeiras de 

cada exercício deve ser concluído até 31 de Março, após o final do ano, as 
operações de auditoria pelo Conselho de Auditores Externos devem começar 
durante a primeira semana de Abril.  
 

5. O relatório final sobre as operações de auditoria da União, contendo as 
observações do Conselho de Auditores Externos, é concluído até 31 de Maio 
de cada ano e apresentado ao CRP para apreciação antes da apresentação 
ao Conselho Executivo na sua Sessão sobre o Orçamento. 
 

6. As demonstrações financeiras da Comissão da UA serão assinadas pelo 
Gestor Orçamental e pelo Director Financeiro e, no caso dos outros Órgãos, 
pela respectiva Autoridade competente e Chefe de Finanças. 

 
7. Não obstante o parágrafo 1 acima, o Gestor Orçamental deve preparar e 

submeter ao Conselho de Auditores Externos as seguintes declarações, até 
três (3) meses após o final de cada exercício financeiro: 

 
a) Resumo das perdas de investimento, se houver; 

b) Declaração sumária de Pagamento de Gratificações; 

c) Perdas de dinheiro, contas a receber e activos imobiliários amortizados; e 

d) Declaração sumária de perdas de dinheiro e das contas a receber. 
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Artigo 102.º  

Relatórios do Conselho de Auditores Externos 

 
1. O Conselho de Auditores Externos deve apresentar o seu relatório anual de 

auditoria aos Subcomités do CRP para as Questões de Auditoria e de 
GSCBFAM, reunidos com os Peritos do F15.  
 

2. O Presidente do Conselho de Auditores Externos ou a sua autoridade 
delegada participa nas reuniões do CRP sempre que o relatório do Conselho 
de Auditores Externos estiver a ser discutido.  
 

3. A recusa ou atraso na apresentação das Demonstrações Financeiras pelo 
Gestor Orçamental, deve ser levada ao conhecimento do CRP pelo Conselho 
de Auditores Externos.   
 

4. O CRP faz recomendações apropriadas para o Conselho Executivo.  
 

5. Se as Demonstrações Financeiras apresentadas pelo Gestor Orçamental não 
apresentarem objecções, o Conselho Executivo irá submeter uma quitação ao 
Gestor Orçamental. 

 
Artigo 103.º  

Parecer de Auditoria 

 
1. O Conselho de Auditores Externos deve apresentar um parecer de auditoria 

sobre as Demonstrações Financeiras da União. 
 

2. O parecer do Conselho de Auditores Externos deve indicar o seguinte: 
 

a) Se as demonstrações financeiras apresentam de forma justa a posição 
financeira no final do exercício e o resultado das operações para o 
período encerrado; 

b) Se as demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade 
com as Normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público 
(IPSAS); 

c) Se os princípios de contabilidade foram aplicados de forma coerente com 
os do período anterior; e 

d) as transacções realizadas durante o exercício financeiro estavam de 
acordo com o presente Regulamento Financeiro. 

 
3. O relatório de auditoria e o parecer de cada órgão deverão ser assinados pelo 

Presidente do Conselho de Auditores Externos. 
 

Artigo 104.º  
Carta da Direcção 
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1. Todas as conclusões da auditoria incluídas na carta da direcção são discutidas 
com a entidade auditada, antes da sua apresentação aos Órgãos 
Deliberativos. 
 

2. A carta da direcção do Conselho de Auditores Externos deve declarar: 
   

a) O tipo e o âmbito da análise do Conselho de Auditores Externos; 

b) As questões que afectam a finalidade ou precisão das contas, incluindo 
quando apropriado: 

i)  informações necessárias para a interpretação correcta das contas; 

ii)quaisquer montantes que deveriam ter sido recebidos, mas que não 
foram incluídos para a prestação de contas; 

iii)quaisquer valores para os quais existem responsabilidades ou que não 
tenham sido registados ou reflectidos nas demonstrações 
financeiras; e 

iv)despesas não devidamente fundamentadas, 

c) se as Normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público (IPSAS) 
são aplicadas de forma consistente e, quando há desvios, se os desvios 
têm impacto material e são divulgados nas notas às demonstrações 
financeiras; 

d) outras questões que devem ser levadas à notificação do Conselho 
Executivo, incluindo: 

i)  casos de fraude ou suposta fraude; 

ii) despesas inúteis ou indevidas do dinheiro ou de outros activos da 
União, não obstante a contabilização das transacções poder estar 
correcta; 

iii) despesas susceptíveis de colocar a União num compromisso 
financeiro adicional desnecessário; 

iv) qualquer defeito no sistema geral que rege o controlo de recibos, 
desembolsos ou de fornecimentos e equipamentos; 

v) despesas que não estejam de acordo com a intenção do Conselho 
Executivo, depois de permitir a realização de transferências 
devidamente autorizadas dentro do orçamento; e 

vi) despesas que não estão em conformidade com a autoridade que a 
rege. 

e) A precisão ou não do registo de fornecimentos e equipamentos, conforme 
determinado pela quantidade e pela  análise dos registos; e 
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f) Quando apropriado, transacções contabilizadas num ano anterior sobre 
as quais foram obtidas mais informações ou transacções num ano 
posterior em que parece desejável que o Conselho Executivo tenha um 
conhecimento prévio: 

i)  O Conselho de Auditores Externos deve fazer observações, 
conclusões e comentários resultantes da auditoria, conforme 
considerar apropriado. 

ii) Sempre que o âmbito da auditoria for restringido ou o Conselho de 
Auditores Externos não conseguir obter provas suficientes, o 
Conselho de Auditores Externos deve referir-se ao assunto no seu 
relatório, esclarecendo o motivo das suas observações e o efeito na 
posição e as transacções financeiras registadas. 

iii) O Conselho de Auditores Externos deve, numa reunião de autorização 
de auditoria, obter qualquer explicação de qualquer assunto em 
análise antes de incluir o referido assunto no relatório de gestão de 
auditoria. O Conselho não deve concluir o seu relatório sem primeiro 
dar ao Gestor Orçamental uma oportunidade adequada de 
explicação sobre o assunto em análise. 

g) A situação das conclusões da auditoria do ano anterior; 

h) Resumo dos ajustamentos de auditoria que indicam os lançamentos 
contabilísticos recomendados, conforme aprovados pelos Órgãos 
Deliberativos competentes da União; e 

i) As conclusões de auditoria do Conselho de Auditores Externos são 
estruturadas sob as seguintes rubricas: Critérios, Observação, 
Recomendação e Comentários da Direcção. 

 
PARTE XVIII: REQUISITOS PARA AS DECISÕES 

 
Artigo 105.º  

Apreciação e Adopção de Decisões  

 
1. Todos os Projectos de Decisão apresentados para apreciação por qualquer 

Órgão da União são acompanhados de uma apresentação das suas 
implicações financeiras, se houver, antes da adopção.  

 
2. O Conselho Executivo só pode adoptar decisões que envolvam implicações 

financeiras se os fundos necessários tiverem sido disponibilizados ou se as 
fontes de financiamento adicionais forem garantidas. 
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PARTE XIX: DISPOSIÇÕES FINAIS    
   

Artigo 106.º  
Interpretação 

 
1. A interpretação do presente Regulamento é da responsabilidade do Gestor 

Orçamental e a Conselheira(o) Jurídica(a).  
 

2. O presente regulamento deve ser interpretado e aplicado juntamente com os 
tratados, decisões, regras, regulamentos, procedimentos e normas relevantes 
da UA, incluindo IPSAS. 

 
Artigo 107.º  

Conformidade e Sanções por Violação do Regulamento   
 
1. Todos os Oficiais e Funcionários devem cumprir o presente Regulamento 
Financeiro e quaisquer outros regulamentos, instruções administrativas e 
procedimentos emitidos pelo Gestor Orçamental em relação ao presente 
Regulamento Financeiro. 
 
2. Quaisquer Oficiais e Funcionários que violem ou infrinjam o presente 
Regulamento Financeiro ou quaisquer instruções e procedimentos administrativos 
emitidos em relação ao presente Regulamento Financeiro são responsabilizados 
pessoal e financeiramente, e serão disciplinados de acordo com as disposições 
pertinentes do Estatuto e Regulamento do Pessoal da União Africana. 
 
3. Dependendo da gravidade da infracção e da dimensão da irregularidade, para 
além das sanções e medidas disciplinares previstas no Estatuto e Regulamento 
do Pessoal da União Africana, quando aplicável, outras sanções poderão incluir o 
levantamento da imunidade, investigação e acção penal de acordo com a 
legislação de um Estado-membro da UA que tenha jurisdição.  
 
4.  Se uma violação tiver sido causada por um Oficial, a questão deve ser 
submetida ao Conselho Executivo. 

 
Artigo 108.º  

 
Implementação, institucionalização do Regulamento 

 
1. Para efeitos de implementação do presente Regulamento, o Gestor 

Orçamental deve emitir instruções administrativas, directrizes e 
procedimentos. 
 

2. As instruções administrativas, orientações, procedimentos emitidos pelo 
Gestor Orçamental devem estar de acordo com o presente Regulamento e 
outros estatutos da União. 
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3. O Gestor Orçamental deve assegurar que as instruções administrativas, as 
orientações e os procedimentos emitidos sejam devidamente implementados 
e cumpridos.  
 

4. Após a adopção do presente Regulamento Financeiro, o Gestor Orçamental 
deve tomar as medidas necessárias para aplicar as disposições do 
regulamento que são disponibilizados a todos os Funcionários Membros, 
Funcionários eleitos e Estados-membros da União.  

 
Artigo 109.º  

Emendas do Regulamento 
  
1. O presente regulamento pode ser emendado pela Conferência por 

recomendação do Conselho Executivo.  
 

2. O Gestor Orçamental da União faz propostas de emendação através do CRP 
e irá submetê-las ao Conselho Executivo para apreciação e aprovação. 

3. Uma emendação ao presente Regulamento não se aplica de forma retroactiva.  
 

Artigo 110.º  
Aplicabilidade 

 
O presente Regulamento substitui todas as disposições das normas e regulamentos 
financeiros existentes, adoptados em Janeiro de 2014, e quaisquer outras decisões, 
normas e regulamentos relevantes do Conselho Executivo e da Conferência da União 
das disposições contidas no presente Regulamento aqui, na data de sua adopção. 
 

Artigo 111.º  
Data de Entrada em Vigor 

 
O presente Regulamento Financeiro entra em vigor após a adopção pela 
Conferência. 
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