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LISTA DE ABREVIATURAS 
 

ACRONIMOS DESCRIÇÃO 
 

AGRH Administração e Gestão de Recursos Humanos 
UA União Africana 

CUA Comissão da União Africana 
AMERT Ferramenta de Monitorização, Avaliação e Relatórios da União 

Africana 

SRR - UA  Regras e Regulamento de Pessoal da UA 
FRR-UA Regras e Regulamento Financeiro da UA  

BCP Gabinete do Presidente 
DCP Vice-presidente da Comissão da União Africana 

BOEA Conselho de Auditores Externos  
FRR Regras e Regulamento Financeiro  

S.Exa. Sua Excelência (Sua Excelência)  
RH Recursos Humanos  

BIRA Bureau Interafricano para os Recursos Animais 
OIA Gabinete de Auditoria Interna 

OLC Gabinete do Conselheiro Jurídico  
PAULESI Instituto Universitário Pan-Africano de Ciências da Vida e da Terra  

PAUISTI Instituto Universitário Pan-Africano de Ciência, Inovação Tecnológica  
PBFA Programação, Orçamentação, Finanças e Contabilidade 

CRP Comité dos Representantes Permanentes 
PWC PricewaterhouseCoopers  

SPPMERM 
 

Planeamento Estratégico de Políticas, Monitorização, Avaliação e 
Mobilização de Recursos 

SSC Contratos de Serviços Especiais  

CTE Comité Técnico Especializado  
IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado  
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO SUBCOMITÉ DO CRP DE QUESTÕES DE 
AUDITORIA NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020  

 
I. INTRODUÇÃO 

 
1. As duas sessões do Subcomité do CRP de Questões de Auditoria foram 
realizadas nos dias 16 e 19 de Junho, bem como 17 de Dezembro de 2020, em formato 
virtual, em Adis Abeba, Etiópia, sob a presidência de Sua Excelência Emilia Ndinelao 
Mkusa, Embaixadora da Namíbia e Presidente do Subcomité do CRP de Questões de 
Auditoria. 
 
II. PARTICIPAÇÃO 

 
2. Participaram nas reuniões os seguintes membros do Subcomité do CRP de 
Questões de Auditoria: 
 

1. Camarões 
2. Gâmbia 
3. Guiné Conacri 
4. Gabão 
5. Mali 
6. Mauritânia 
7. Maurícias 
8. Marrocos 
9. Namíbia 
10. Seychelles 
11. Sudão do Sul 
12. Zimbabwe. 
 

III. AGENDA E PROGRAMA DE TRABALHO 
 

3. Os Membros reuniram-se e discutiram os Pontos da Agenda tal como resumidos 
no programa de trabalho abaixo: 
 

Pontos da Agenda Discutidos Data 
 

1.  Apreciação do Relatório Interno sobre o Relatório 
de Desempenho Orçamental da CUA para o 
período de Janeiro a Dezembro de 2019. 
 

 

2.  Análise do Relatório de Actividades do Gabinete de 
Auditoria Interna para o ano de 2019. 
 

 

3.  Análise do Relatório de Auditoria Interna sobre o 
Processo de Recrutamento da Comissão da União 
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Africana (CUA) para o período de Janeiro de 2016 
a Junho de 2019. 
 

4.  Informação actualizada do Secretariado do 
Conselho de Auditores Externos da UA: 
 

 

 a. Sobre a Auditoria das Demonstrações 
Financeiras de 2019; e 
 

 

 b. Sobre a nomeação do novo Conselho de 
Auditores Externos. 
 

 

5.  Projecto de Programa de Trabalho do Subcomité de 
Maio-Agosto de 2020 
 

16 de Junho de 
2020 

1.  Análise do Relatório de Auditoria Interna sobre 
verificação de salários em atraso para o período de 
2015 - 2017. 
 

 

2.  Informação actualizada do PBFA do Relatório para 
Análise Detalhada de todos os Fundos Especiais. 
 

19 de Junho de 
2020 

1.  Análise do Relatório sobre os Fundos Especiais 
Dormentes da UA 

17 de Dezembro de 
2020 

 
 
IV. ACTIVIDADES DO SUBCOMITÉ: 

 
A. ANÁLISE DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA SOBRE O 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL PARA O PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 
 

4. O Director do Gabinete de Auditoria Interna (OIA) fez a apresentação do Relatório 
de Auditoria Interna sobre o Desempenho Orçamental da CUA para o período de Janeiro 
a Dezembro de 2019. Na sequência da apresentação, os membros do Subcomité 
formularam os seus comentários, resumidos da seguinte forma: 
 

i. Os membros manifestaram-se preocupados com o facto de a melhoria na 
execução do orçamento programa ser muito mínima e manifestaram 
igualmente preocupação quanto à conclusão dos resultados do projecto. Um 
membro quis igualmente saber por que motivo os relatórios de execução 
orçamental para os outros órgãos da UA não tinham sido incluídos no 
relatório; 
 

ii. Os membros assinalaram que havia muitos instrumentos legais e protocolos 
que não tinham sido assinados afectando negativamente a execução dos 
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programas. Assim, quiseram saber qual o papel desempenhado pelo 
Gabinete do Conselheiro Jurídico (OLC) na promoção da ratificação de 
instrumentos jurídicos. Os membros quiseram igualmente saber o que o OLC 
estava a fazer para garantir que o Comité Técnico Especializado (CTE) em 
matéria de ratificações e assinatura de instrumentos jurídicos estava a 
funcionar; 
 

iii. Os membros expressaram ainda preocupação pelo facto de a questão das 
execuções baixas ter sido relatada desde 2010 e de terem sido 
apresentadas as mesmas razões que não são suficientes; por exemplo, o 
baixo número de funcionários não é suficiente para justificar a situação, pelo 
que solicitaram à OIA que desse uma explicação sobre o principal desafio; 
 

iv. Os membros manifestaram igualmente preocupação pelo facto de todos os 
anos, antes da aprovação do Orçamento, a CUA ter dado garantias de que 
os fundos tinham sido assegurados. No entanto, agora a CUA comunicava 
que não tinha recebido fundos para certas actividades. Foi solicitado ao 
PBFA que esclarecesse a questão; 
 

v. Os membros queriam ainda saber por que razão o financiamento do 
Governo do Quénia ao Instituto Universitário Pan-Africano de Inovação 
Tecnológica e Ciência (PAUISTI) não tinha sido incluído no orçamento 
aprovado; 
 

vi. Quanto ao caso do Tribunal Administrativo, os membros queriam saber por 
que motivo a CUA não apresentou as suas justificações a pedido do 
Tribunal, antes da sentença ser proferida contra a CUA, resultando no 
pagamento substancial; 
 

vii. Os membros indicaram igualmente que a CUA tinha sido solicitada a 
produzir um relatório sobre o caso do Tribunal Administrativo quando a 
questão foi discutida pelo Subcomité de Supervisão e Coordenação Geral, 
mas o relatório não foi feito até à data. Foi solicitado à CUA que 
esclarecesse; 
 

viii. Os membros quiseram igualmente saber que medidas foram tomadas pela 
CUA para garantir que os indivíduos responsáveis pelas questões que 
levaram à perda do julgamento do Tribunal Administrativo fossem 
responsabilizados e reembolsados o dinheiro. 
 

5. Em conclusão, o Subcomité adoptou o relatório e fez as seguintes 
recomendações:  
 

i. O OIA deverá igualmente apresentar os relatórios de execução 
orçamental de outros órgãos da UA juntamente com o relatório de 
auditoria do desempenho orçamental da CUA; 
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ii. A Comissão da UA, através do PBFA, deve reordenar os seus 
programas de modo a estar em sintonia com as prioridades em 
mutação dos parceiros financiadores, a fim de evitar a desculpa da não 
disponibilidade de fundos. A este respeito, nenhuma actividade deve 
ser incluída no orçamento aprovado sem financiamento garantido; 
 

iii. A Comissão da UA através do SPPMERM deve realizar um estudo e 
investigação com o objectivo de estabelecer as principais razões pelas 
quais alguns parceiros não estão a conceder os fundos à CUA, tal 
como prometido, e apresentar um relatório; 
 

iv. A responsabilidade pela perda decorrente do caso do Tribunal 
Administrativo deve ser apurada. Por conseguinte, solicita-se ao OLC 
que prepare um relatório detalhado sobre o caso do Tribunal 
Administrativo, tal como anteriormente solicitado pelo Subcomité de 
Supervisão e Coordenação Geral, e que o apresente o mais brevemente 
possível; 
 

v. A AGRH deve continuar a aconselhar o Presidente e explicar 
claramente a implicação que as decisões de nomeação podem ter na 
Organização, particularmente quando o Presidente tiver feito alterações 
às recomendações provenientes da AGRH; 
 

vi. O OLC deve garantir que quaisquer lacunas no último nível de 
nomeação de pessoal pelo Presidente da CUA ou por qualquer 
autoridade competente de outros órgãos da UA, sejam supridas no 
âmbito da revisão em curso do Regulamento de Pessoal da UA. 
 

B. ANÁLISE DO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 
RELATIVO AO ANO DE 2019 
 

6. O Director do OIA fez uma apresentação sobre o Relatório de Actividades de 
Auditoria Interna relativo ao ano de 2019. Na sequência da apresentação, os membros 
do Subcomité fizeram comentários e solicitaram esclarecimentos nos termos abaixo 
resumidos: 

i.  Os membros manifestaram a sua preocupação sobre a utilização de alguns 
acrónimos no relatório de actividades do OIA e questionaram se esses 
acrónimos são a norma da UA; 
 

ii. Os membros referiram que o relatório de actividade do OIA apenas regista 
conclusões, mas não recomendações e respostas da direcção (comentários); 
 

iii. Os membros queriam explicações sobre duas contas bancárias no Zenith 
Bank PLC que não estavam incluídas nos registos financeiros do Instituto 
Universitário Pan-Africano de Ciências da Vida e da Terra (PAULESI); 
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iv. Os membros inquiriram acerca do caso do Oficial de Finanças do BIRA de 
reclamações de educação fraudulenta em que os pagamentos foram feitos 
directamente para uma conta bancária escolar onde um dos signatários era o 
mesmo Oficial de Finanças do BIRA. Os membros quiseram igualmente saber 
que medidas foram tomadas para recuperar os montantes; 
 

v. Os membros pediram explicações sobre a compra de um computador portátil 
no valor de 4.392,64 $EU pela Comissão Banjul, que era tão caro e não 
constava do registo de activos fixos; 
 

vi. Os membros perguntaram qual era o verdadeiro problema que levava a um 
relatório contínuo sobre a questão do imposto sobre o valor acrescentado 
pendente (IVA) nos relatórios de auditoria de muitos gabinetes da UA, de ano 
para ano; 
 

vii. Os membros manifestaram igualmente preocupações sobre a lista de 
investigações concluídas em que o relatório carece de informações sobre as 
medidas de gestão tomadas e/ou que serão tomadas como solução, e sobre 
as estatísticas dos casos e em que medida as recomendações da auditoria 
são executadas pela direcção; 
 

viii. Os membros manifestaram preocupação quanto às recomendações feitas no 
relatório de actividades como sendo muito genéricas, e notaram ainda que o 
relatório deveria ter incluído estatísticas sobre o estado de implementação das 
recomendações de auditoria anteriores, de modo a que o Subcomité 
conhecesse o nível de medidas tomadas pela direcção; 
 

ix. Os membros manifestaram igualmente as suas preocupações sobre as 
despesas exorbitantes de aluguer de telemóveis pela AUDA/NEPAD e 
solicitaram o reembolso dos montantes; 
 

x. Os membros inquiriram ainda sobre o estado das acções de gestão sobre a 
emissão de bilhetes não utilizados, o que foi relatado em relatórios anteriores. 
 

7. Finalmente, o Subcomité adoptou o relatório e teceu as seguintes 
recomendações:  
 

i. O resumo das actividades investigadas deve incluir informações 
suplementares, tais como estatísticas sobre a implementação das 
recomendações e acções tomadas/ou a tomar, de modo a informar o 
Subcomité sobre a intervenção da direcção relativamente às questões 
levantadas; 
 

ii. Os relatórios do OIA devem sempre incluir uma lista de acrónimos (lista 
de abreviaturas) baseada nas normas da UA, de modo a aprofundar a 
compreensão comum e melhor entre os membros do subcomité. 
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C. ANÁLISE DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA SOBRE O 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO NA COMISSÃO DA UNIÃO AFRICANA 
(CUA) JANEIRO DE 2016 A JUNHO DE 2019 
 

8. O Director do OIA apresentou o Relatório de Auditoria Interna sobre o Processo 
de Recrutamento na Comissão da União Africana (CUA), de Janeiro de 2016 a Junho de 
2019. Após a apresentação, os membros do Subcomité fizeram comentários e 
procuraram esclarecimentos, descritos a seguir: 
 

i. Os membros manifestaram preocupação pelo facto de as conclusões do 
relatório serem alarmantes e indicarem abusos do sistema de recrutamento 
por parte da mais alta autoridade. Exortaram o OIA para que partilhasse o 
relatório com os Auditores Forenses Independentes 
[PricewaterhouseCoopers (PWC)] e os membros do R10 para incorporação 
no seu trabalho; 
 

ii. Os membros salientaram que o relatório contém muitas informações críticas 
e perguntaram-se de que forma serão tratadas as respostas da gestão da 
AGRH classificadas como satisfatórias; 
 

iii. Os membros atribuíram a falta de verificação dos certificados dos candidatos 
como a razão das ineficiências na Organização, uma vez que poderiam ser 
contratados candidatos não qualificados. Exortaram à verificação dos 
certificados de todos os quadros de pessoal e a garantir que isto seja feito ao 
nível do recrutamento inicial; 
 

iv. Os membros mostraram-se insatisfeitos com a forma como o antigo director 
da AGRH foi transferido para a NEPAD e procuraram saber por que razão 
foram efectuados pagamentos em dias de férias e em vez de pré-aviso a 
este funcionário; 
 

v. Os membros argumentaram que, se o Chefe da Unidade de Recrutamento 
não fosse recrutado correctamente, então esse funcionário (Chefe de RH) 
não seria capaz de lidar correctamente com o trabalho de recrutamento; 
 

vi. Os membros queriam saber por que motivo o OIA não fez recomendações 
mais fortes sobre a contratação errada de pessoal, bem como sobre o antigo 
Chefe de Gabinete que recebia salário na categoria de Comissário, em vez 
da categoria D1; 
 

vii. Os membros lamentaram que, se não existe uma política aprovada de 
Recrutamento, então como poderia a Organização ser protegida em casos 
de litígio; 
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viii. Os membros quiseram igualmente saber por que razão alguns países estão 
claramente representados de forma insuficiente, enquanto outros estão 
excessivamente representados (acima da quota). 
 

9. O Subcomité adoptou o relatório e formulou as seguintes conclusões e 
recomendações: 
 

i.  O OIA deve partilhar o Relatório de Recrutamento da CUA com a equipa 
de Auditores Forenses Independentes (PWC), bem como o R10 para 
incorporação no seu trabalho, conforme apropriado; 
 

ii. Solicita-se à Comissão que assegure que todos os recrutamentos 
incorrectos mencionados no relatório, bem como os que estão a ser 
contestados pelo pessoal devido a processos de recrutamento 
incorrectos seguidos, sejam corrigidos em conformidade, por razões de 
transparência e para evitar custos para a organização; 
 

iii. A Comissão é solicitada a garantir a recuperação dos pagamentos 
indevidos efectuados ao antigo director da AGRH aquando da sua 
transferência para a NEPAD; 
 

iv. Solicita-se à Comissão que assegure que os contratos de pessoal em 
toda a União sejam revistos com vista a indicar que o contrato de 
trabalho é entre o pessoal e a União, e não específico a qualquer Órgão; 
 

v. Solicita-se à Comissão que assegure que os certificados do pessoal 
sejam verificados e que sejam tomadas medidas correctivas, quando 
necessário; 
 

vi. A Comissão deve garantir que os que violam as Regras e Regulamentos 
da UA sejam responsabilizados; 

vii. A Comissão é instada a garantir que a política de recrutamento da UA 
seja finalizada quanto antes e a garantir que não haja lacunas nesta 
política. 
 

D. INFORMAÇÃO ACTUALIZADA DO SECRETARIADO DO CONSELHO DE 
AUDITORES EXTERNOS DA UA 
 

10. O Secretário Executivo do Conselho dos Auditores Externos da UA (BOEA) 
apresentou um resumo a título informativo sobre dois aspectos, ou seja (i) Auditoria 
Externa das Contas de 2019 e (ii) Nomeação de Auditores Externos para 2020/21.  
 
11. Em conclusão, o Subcomité tomou nota do resumo e formulou as seguintes 
recomendações: 
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i. Solicitou ao secretariado do BOEA que envidasse os esforços 
necessários para que a nomeação dos membros do BOEA seja 
efectuada durante a próxima reunião do Conselho Executivo; 
 

ii. Solicitou à Comissão que fizesse uma recomendação ao CRP e ao 
Conselho Executivo para que a apresentação das Demonstrações 
Financeiras de 2019 seja adiada para uma data posterior, após a 
conclusão da auditoria e a sua aprovação durante a Cimeira de 
Janeiro/Fevereiro de 2021. 
 

E. ANÁLISE DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA SOBRE A 
VERIFICAÇÃO DOS SALÁRIOS EM ATRASO PARA O PERÍODO 2015 - 
2017 
 

12. A apresentação foi feita pelo Director do Gabinete de Auditoria Interna (OIA) 
indicando que a auditoria de verificação foi realizada de acordo com a decisão do 
Conselho Executivo EX.CL/Dec.1057 (XXXV) feita em Niamey, Níger, em Julho de 2019, 
que solicitava que "os salários em atraso fossem auditados pelo Gabinete de Auditoria 
Interna (OIA) antes de se efectuarem os pagamentos destes atrasados". Indicou que a 
auditoria foi conduzida com 100% de verificação de dados para cada funcionário e que 
todos os erros detectados foram corrigidos antes de o valor final ter sido certificado. 
Após a apresentação, os membros do Subcomité fizeram comentários e solicitaram 
esclarecimentos como a seguir se resume: 
 

i. Os membros solicitaram informações sobre as medidas tomadas para 
corrigir os erros assinalados no montante aprovado pelo Conselho 
Executivo; 
 

ii. Os membros quiseram igualmente saber as implicações e as medidas 
tomadas para quaisquer violações do Regulamento do Pessoal da UA (SRR-
UA e/ou do Regulamento Financeiro da UA (FRR-UA); 
 

iii. Os membros manifestaram preocupação sobre se a OIA estava autorizada a 
verificar um montante diferente do montante inicial aprovado pelo Conselho 
Executivo; 
 

iv. Os membros indicaram que os salários em atraso têm implicações 
financeiras e legais e solicitaram a opinião jurídica, considerando que o 
montante verificado era superior ao valor da aprovação inicial. Queriam 
saber o que devia ser feito em termos de sanções a quem quer que fosse 
responsável pelo erro, no caso de surgirem questões legais no futuro; 
 

v. Os membros solicitaram igualmente por informações sobre os montantes 
reais que deveriam ser pagos e, portanto, ser submetidos ao CRP para uma 
aprovação condicional, uma vez que o ano 2020 é um ano especial devido à 
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pandemia da COVID-19, e assim que os fundos estiverem disponíveis, o 
saldo ou o défice poderá ser pago conforme apropriado; 
 

vi. Os membros solicitaram ainda à Direcção de Programação, Orçamento, 
Finanças e Contabilidade (PBFA) que informasse o Subcomité sobre as 
fontes de financiamento para pagamento dos salários em atraso e que 
confirmasse igualmente se o orçamento suplementar já tinha sido submetido 
para apreciação; 
 

vii. Os membros solicitaram igualmente ao Gabinete de Conselheiro Jurídico 
(OLC) que prestasse esclarecimentos sobre os motivos pelos quais o 
pessoal com contratos de serviços especiais (SSC) deveria ser incluído no 
pagamento dos salários em atraso, conforme indicado nas respostas da 
direcção constantes do relatório; 
 

viii. Os membros solicitaram um maior esclarecimento sobre outras alterações 
aos números dos salários em atraso e, para evitar mais alterações, 
solicitaram aos Recursos Humanos (RH) e ao PBFA que estabelecessem 
contacto com todos os Órgãos caso houvesse omissões nos montantes 
verificados; 
 

ix. Os Membros solicitaram ainda à Comissão que desse prioridade às fontes 
internas de financiamento, especialmente nas actuais condições em que os 
Estados-membros enfrentam desafios para honrar as suas contribuições; 
 

x. Os membros levantaram ainda a preocupação de que o montante real 
pendente não fosse claramente destacado no relatório e questionaram se a 
consideração do relatório poderia ser adiada para permitir que o OIA e os 
RH chegassem a acordo sobre o montante final. 
 

13. Em conclusão, o Subcomité adoptou o relatório e fez as seguintes 
recomendações: 
 

i. Recomendou o défice nas áreas salariais, como se segue: 
 
i)  1.096.039,28 $EU (diferença entre montantes aprovados e 

certificados); 
 

ii) 196.653.15 $EU (Montante para contratos de serviços especiais a 
serem pagos após parecer jurídico). 
 

ii. Os números acima (1.096.039,28 $EU mais 196.653,15 $EU) fazem com 
que o saldo total dos salários em atraso seja de 1.292.692,43 $EU; 
 

iii. O montante final dos salários em atraso deve ser financiado a partir 
das reafectações da Poupança Interna a partir do Orçamento 2020; 
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iv. O PBFA foi solicitado a preparar um relatório exaustivo sobre todas as 
áreas de onde as poupanças seriam retiradas; 
 

v. A direcção da CUA deve implementar as recomendações de auditoria 
constantes do relatório para reforçar a gestão eficaz dos registos de 
pessoal. 
 

F. INFORMAÇÃO ACTUALIZADA DO PBFA SOBRE O RELATÓRIO PARA 
ANÁLISE DETALHADA DE TODOS OS FUNDOS ESPECIAIS 
 

14. A apresentação foi feita pelo Director Interino do PBFA. Citou os requisitos da 
decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.1073 e informou a reunião sobre os 
progressos realizados até à data. Indicou ainda que o PBFA não podia preparar o 
relatório porque os departamentos envolvidos ainda não apresentaram as informações 
necessárias sobre a consecução dos objectivos de vários fundos. Após a apresentação, 
os membros do Subcomité teceram comentários e solicitaram esclarecimentos, 
conforme resumido abaixo: 
 

i. Os membros ripostaram que o Director Interino do PBFA deveria ter 
apresentado uma análise detalhada de todos os fundos especiais bem como 
das contas latentes, indicando os saldos para as deliberações dos comités; 
 

ii. Os membros pediram esclarecimentos sobre a razão pela qual os 
departamentos de execução tiveram de apresentar um relatório quando o 
PBFA é o departamento responsável pela gestão dos Fundos, em 
conformidade com as disposições do FRR-UA, nos termos dos fundos 
especiais; 
 

iii. Os membros estavam preocupados com o facto de as contas latentes ainda 
não terem sido encerradas, e indicaram que o Subcomité tem estado à 
espera de um relatório por forma a aprovar o encerramento das contas 
latentes, conforme apropriado. 
 

G. ANÁLISE DO RELATÓRIO SOBRE OS FUNDOS ESPECIAIS 
DORMENTES DA UA 
 

15. O Director Interino da PBFA fez a apresentação e citou os requisitos da decisão 
do Conselho Executivo EX.CL/Dec.1073 (XXVI) de Fevereiro de 2020.  Indicou que a 
PBFA, através do Gabinete do Vice-Presidente, solicitou aos departamentos relevantes 
todas as informações necessárias de acordo com a decisão do Conselho Executivo, mas 
recebeu apenas poucas respostas, principalmente pelo facto de ter demorado muito 
tempo e de os gestores que trataram desses fundos terem cessado as suas funções na 
organização. Indicou ainda que, no dia 31 de Agosto de 2020, sete (7) Fundos Especiais 
da UA não tinham sido utilizados durante um período de mais de cinco (5) anos. Estes 
incluíam os seguintes: - Estados-membros - Painel de Alto Nível e Ministerial; Trabalho 
sobre a Proposta do Governo da União; Fundo de Solidariedade; Aquisição das 
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Instalações do Escritório de Washington; Fundo Fiduciário da AFISMA; Contribuições de 
Alívio à Fome no Corno de África; e Painel de Alto Nível sobre Fontes Alternativas de 
Financiamento. Portanto, a CUA pretendia obter a aprovação para o encerramento dos 
fundos. Na sequência da apresentação, os membros do Subcomité teceram comentários 
e solicitaram esclarecimentos, conforme resumido a seguir: 
 

i. Os membros pretendiam ter a lista dos departamentos em causa, 
especialmente aqueles que não responderam de acordo com a directiva do 
Gabinete do Vice-Presidente; 
 

ii. Os membros indicaram igualmente a necessidade de mandar verificar 
novamente os números nos balanços actuais; 
 

iii. Os membros solicitaram que se esclarecesse sobre as diferenças entre os 
saldos do livro razão e os saldos bancários, e saber exactamente que 
valores estão a ser encerrados; 
 

iv. Os membros indicaram ser necessário realizar mais trabalho antes de ser 
tomada a decisão de encerrar os saldos das contas. 
 

16. Em conclusão, o Subcomité tomou nota do relatório e formulou as 
seguintes recomendações:  
 

i. A PBFA deverá continuar a trabalhar nos saldos dos fundos e 
reconciliar os fundos com as diferenças; 
 

ii. O Gabinete do Vice-Presidente deve transmitir fortes instruções a todos 
os departamentos envolvidos para prestar as informações solicitadas 
em relação às realizações dos programas implementados nesses 
fundos especiais;  
 

iii. O relatório ao Subcomité deve incluir informações resumidas recebidas 
dos departamentos sobre a implementação de programas sobre os 
fundos especiais e os departamentos que não responderem devem ser 
repreendidos e mencionados no relatório;  
 

iv. O Relatório deve ser auditado pelo Gabinete de Auditoria Interna (OIA) e 
os saldos auditados pelo Conselho de Auditores Externos nas 
Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019 devem igualmente ser 
indicados no relatório.  O relatório deverá ser novamente submetido ao 
Subcomité durante a sua próxima reunião em Janeiro de 2021; 
 

v. O OIA deverá fazer circular novamente o Relatório sobre os Fundos 
Especiais da UA aos membros do Subcomité. 
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
17. A Presidente do Subcomité manifestou o seu apreço pelas deliberações e 
comentários construtivos formulados por todas as delegações. 
 
18. Agradeceu ainda aos membros e aos representantes da Comissão pelo contínuo 
empenho e apoio ao trabalho do Subcomité durante o ano de 2020 e desejou a todos 
férias agradáveis e seguras. 
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PROJECTO DE DECISAO SOBRE QUESTÕES DE AUDITORIA 
Doc. EX.CL/1243(XXXVIII) 

 
O Conselho Executivo, 
 
1. TOMA NOTA do relatório de actividades do Subcomité do CRP de Questões de 

Auditoria e APROVA as recomendações nele contidas. 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 
PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 

 
2. SOLICITA à Comissão a: 

 
a) Redefinir as prioridades dos seus programas por forma a estarem em 

conformidade com a evolução das prioridades dos parceiros de 
financiamento e evitar incluir actividades/programas não financiados no 
orçamento aprovado; 
 

b) Investigar e estabelecer as principais razões pelas quais alguns parceiros 
não remeteram os fundos à CUA conforme prometido e a apresentar um 
relatório ao CRP através do Subcomité de Questões de Auditoria até ao dia 
31 de Maio de 2021; 
 

c) Garantir que os relatórios de auditoria interna sobre a execução orçamental 
de outros Órgãos da UA sejam apresentados ao mesmo tempo que o 
relatório da CUA; 
 

d) Garantir que seja estabelecida a responsabilidade pelos danos resultantes 
do caso do Sr. Moctar Yedaly perante o Tribunal Administrativo e que seja 
apresentado o relatório detalhado previamente solicitado pelo Subcomité de 
Supervisão e Coordenação Geral ao Gabinete do Conselheiro Jurídico 
(OLC), conforme indicado; 
 

e) O Presidente da Comissão deve ser informado das implicações para a 
nomeação do pessoal da Organização, em especial quando o Presidente 
tiver feito alterações às recomendações do Comité de Nomeação, Promoção 
e Recrutamento (APROB); 
 

f) O Gabinete do Conselheiro Jurídico da Comissão deve garantir que 
quaisquer lacunas no último nível de nomeação de pessoal pelo Presidente 
da CUA ou por qualquer autoridade competente de outros Órgãos da UA 
sejam preenchidas como parte da revisão em curso do Regulamento do 
Pessoal da UA. 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA SOBRE O PROCESSO DE RECRUTAMENTO 
DA COMISSÃO DA UNIÃO AFRICANA (CUA) DE JANEIRO DE 2016  

A JUNHO DE 2019 
 

3. SOLICITA à Comissão a: 
 

a) Garantir que todos os recrutamentos injustificados mencionados no relatório, 
bem como aqueles contra os quais o pessoal recorreu devido ao seguimento 
de maus procedimentos de recrutamento, sejam corrigidos em conformidade 
para garantir a transparência e para evitar despesas para a organização;   

 
b) Garantir que os pagamentos indevidos efectuados ao antigo Director de 

Administração e Gestão de Recursos Humanos (AGRH) aquando da sua 
transferência para a NEPAD sejam recuperados; 

 
c) Garantir que os contratos de pessoal em todos os Órgãos da UA sejam 

revistos por forma a indicar que o contrato de trabalho é entre o funcionário e 
a União, e não é específico para os Órgãos; 

 
d) Verificar todos os certificados do pessoal e tomar medidas correctivas 

sempre que necessário para qualquer infracção, bem como a 
responsabilização do pessoal que tenha violado os regulamentos da UA; 

 
e) Garantir que a política de recrutamento da UA seja finalizada o mais 

rapidamente possível por forma a que sejam preenchidas as lacunas nos 
processos de recrutamento. 

 
SOBRE A INFORMAÇÃO ACTUALIZADA DO SECRETARIADO DO CONSELHO DOS 

AUDITORES EXTERNOS DA UA RELATIVAMENTE À AUDITORIA DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2019 

 
4. TOMA NOTA dos atrasos na Auditoria das Demonstrações Financeiras do 

exercício de 2019, devido aos desafios colocados pela pandemia da COVID-19; 
 

5. INSTA o Conselho de Auditores Externos a utilizar os recursos de trabalho 
disponíveis por forma a finalizar a auditoria das demonstrações financeiras do 
exercício de 2019; 
 

6. SOLICITA à Comissão a garantir que as demonstrações financeiras do exercício 
de 2019 sejam apresentadas ao CRP através do Subcomité de Auditoria até ao 
dia 31 de Março de 2021, de modo a permitir a sua aprovação na reunião do 
Conselho Executivo de Junho/Julho de 2021. 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA SOBRE A VERIFICAÇÃO DOS SALÁRIOS 
EM ATRASO PARA O PERÍODO DE 2015 - 2017 

 
7. APROVA o diferencial dos salários em atraso de 1.292.692,43 USD, repartidos da 

seguinte forma: 
 
i) 1.096.039,28 USD (referentes à diferença entre os montantes aprovados 

e os certificados); 
 
ii) 196.653,15 USD (montante para os contratos de serviços especiais a 

serem pagos depois do parecer jurídico). 
 

8. SOLICITA à Comissão a: 
 
a) Elaborar um relatório abrangente sobre a reafectação das poupanças 

internas em todas as áreas em que o montante dos salários em atraso deve 
ser retirado do orçamento aprovado para o exercício de 2021; 
 

b) Implementar as recomendações do relatório de auditoria interna sobre 
salários em atraso por forma a melhorar a gestão mais eficaz dos processos 
do pessoal. 

 
SOBRE O RELATÓRIO DE ANÁLISE DETALHADA DE TODOS OS FUNDOS 
ESPECIAIS E DOS FUNDOS ESPECIAIS INACTIVOS DA UNIÃO AFRICANA 

 
9. RECORDA a decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.1073 (XXVI) de 

Fevereiro de 2020; 
 

10. SOLICITA à Comissão a: 
 
a) Continuar o trabalho de reconciliação das contas inactivas e instruir todos os 

departamentos relevantes no sentido de fornecerem informações detalhadas 
sobre a implementação de programas, ao abrigo desses fundos especiais; 
 

b) Apresentar um relatório detalhado de auditoria pelo Gabinete de Auditoria 
Interna (OIA) sobre os saldos actuais reconciliados das contas especiais 
inactivas, que devem igualmente reflectir os saldos auditados pelo Conselho 
de Auditores Externos nas demonstrações financeiras do exercício de 2019, 
até ao dia 31 de Março de 2021. 
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