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PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS ORÇAMENTAIS EM ÁFRICA 2008

ÁFRICA DO SUL                                                                                

Informações gerais

Habitantes (2007) 47,587,543 PIB por capita (2007) 3,717 (USD constante 2000)

Área total 1,219,912 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 4.1%/ano

Tipo de governo República Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.670 (125/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 1.5%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém estimativas de 
despesas plurianuais?

Sim, a nível de item de linha

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Outro: Fixamos os tectos de despesa ao 
defi nir valores indicativos e permitindo 
propostas de fi nanciamento adicional 

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial de gastos 
para cada ministério?

Não, não há tais limites

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, indique 
quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 11 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 10 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 9 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 8 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 3 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 3 meses

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e a Autoridade 
Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. questões que não são 
resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Conselho de 
Ministros

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional?

Não, o orçamento de capital e o 
orçamento operacional são integrados

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a 
administração de orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada 
câmara. (Câmara inferior)

Uma comissão orçamental única considera formalmente 
os orçamentos agregados (nível total de receitas e  
despesas e sua disponibilização para cada sector) e 
comissões sectoriais consideram formalmente gastos 
para verbas específi cas do sector        

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à 
Assembleia Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes 
de votar verbas específi cas?

Não

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 2 meses antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 4 meses antes

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o 
orçamento proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa não pode fazer alterações; 
apenas pode aprovar ou rejeitar o orçamento no seu todo

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início 
do ano fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

A proposta orçamental do Executivo tem efeito 
interinamente, ex., por um período limitado

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.17
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, com algumas restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, com restrições
Com a aprovação da Assembleia Legislativa 
Com a aprovação do Ministro das Finanças

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Mensalmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, mas apenas para despesas obrigatórias

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 2

Ano anterior ao último ano fi scal 1

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Sim

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 81–100% dos ministérios sectoriais 
têm unidades de auditoria interna

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Sim, sempre

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

6 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.89

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? Numa única unidade dentro da Autoridade Orçamental Central

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Sim, existe tal política num documento específi co que foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa e pelo Conselho de Ministros

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da 
ajuda?

A distribuição das responsabilidades de gestão de ajuda dentro do • 

Governo
Regras e directrizes para doadores quando lidam com o Governo• 

Preferências gerais para os tipos de ajuda (ex., donativos ou • 

empréstimos)
Preferências gerais para as modalidades de ajuda (ex., ajuda em • 

projecto ou ajuda em programas)
Instruções mais específi cas para cada modalidade de ajuda (ex., ajuda • 

em projectos, ajuda programática, assistência técnica)
Requisitos para fornecimento de informações por doadores• 

Planos de monitorização e avaliação para a implementação da política • 

de gestão de ajuda
P93 Os ministérios/organizações governamentais têm 

permissão para negociar projectos/programas de ajuda 
directamente com agências doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Sim, sem qualquer consentimento prévio explícito da(s) unidade(s) de 
gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) unidade(s) de 
gestão de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados 
dos fl uxos de ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se trata de um • 

empréstimo ou donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Informação de desempenho (ex., objectivos, metas, indicadores)• 

Índice da gestão da ajuda: 0.68
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BENIN                                                                                                                                   

Informações gerais

Habitantes (2007) 9,025,401 PIB por capita (2007) 328 (USD constante 2000)

Área total 112,620 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 1.1%/ano

Tipo de governo República unitária Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.459 (161/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 8.1%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém 
estimativas de despesas plurianuais?

Sim, a nível ministerial

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o 
próximo orçamento)?

3 anos

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos para cada ministério

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial 
de gastos para cada ministério?

Sim, mas apenas para alguns tipos de despesas (ex. 
salários) a nível de Divisão

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por 
favor, indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma 
dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 9 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 8 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 6 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 5 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 4 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 3 meses

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Ministro das Finanças

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital 
separado do orçamento operacional?

Não, o orçamento de capital e o orçamento 
operacional são integrados

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a 
administração de orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a 
cada câmara. (Câmara inferior)

Uma comissão orçamental única considera formalmente o 
orçamento, porém os membros das comissões sectoriais 
participam nas reuniões da comissão orçamental quando as 
despesas nas suas áreas específi cas são discutidas

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à 
Assembleia Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Sim, há um escritório/unidade especializada de pesquisa 
orçamental

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, 
antes de votar verbas específi cas?

Não

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do 
orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 3 meses 

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 0 meses

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o 
orçamento proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa pode fazer emendas mas apenas se 
não alterar o défi ce/superávit total proposto pelo Executivo

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do 
início do ano fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

O orçamento do ano passado tem efeito interinamente, ex., 
por um período limitado

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.46
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a 
aprovação do orçamento pela Assembleia Legislativa?

Não, não é possível

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das 
suas responsabilidades?

Sim, com restrições

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e 
despesas durante o ano fi scal?

Trimestralmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba 
suplementar ser aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, mas apenas para despesas obrigatórias

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais 
foram submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 1

Ano anterior ao último ano fi scal 1

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Não

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão 
disponíveis ao público?

Sim, na maioria dos casos, mas com algumas 
excepções (ex., auditorias militares)

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição 
Superior de Auditoria (Tribunal de Contas)?

Mais de 12 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.47

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? Numa única unidade dentro da Autoridade 
Orçamental Central

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Não

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? n/a

P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para negociar 
projectos/programas de ajuda directamente com agências doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras 
à(s) unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras 
à(s) unidade(s) de gestão de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos fl uxos de ajuda 
recebidos?

Sim

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se • 

trata de um empréstimo ou donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Índice da gestão da ajuda: 0.39
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BOTSUANA                                                                                                       

Informações gerais

Habitantes (2007) 1,881,431 PIB por capita (2007) 4,625 (USD constante 2000)

Área total 600,370 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 2.4%/ano

Tipo de governo República parlamentar Índice de desenvolvimento humano (2006) 0.664 (126/179)

Ajuda como % do RNB (2006) 0.6%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém 
estimativas de despesas plurianuais?

Não

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o 
próximo orçamento)?

n/a

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos para cada ministério

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 6 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial 
de gastos para cada ministério?

Não, há apenas limites sugestivos/indicativos

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por 
favor, indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma 
dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 8 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 8 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 8 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 6 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 4 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 3 meses

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Conselho de Ministros

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital 
separado do orçamento operacional?

Sim, há um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta
P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração 

de orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara 
inferior)

Nenhum envolvimento formal da comissão 
orçamental, mas as comissões podem analisar 
aspectos do orçamento

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à 
Assembleia Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Não

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 2 meses antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 1 mês antes

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o 
orçamento proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa apenas pode reduzir 
despesas/receitas existentes (ex. a Assembleia 
Legislativa não pode aumentar os itens ou criar 
novos itens)

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do 
ano fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

A proposta orçamental do executivo entra em efeito

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.11 
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a 
aprovação do orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, sem restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das 
suas responsabilidades?

Sim, sem restrições

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e 
despesas durante o ano fi scal?

Mensalmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba 
suplementar ser aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, mas apenas para despesas obrigatórias

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais 
foram submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 3

Ano anterior ao último ano fi scal 3

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Não

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 81–100% dos ministérios sectoriais têm 
unidades de auditoria interna 

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão 
disponíveis ao público?

Sim, na maioria dos casos, mas com algumas 
excepções (ex., auditorias militares)

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição 
Superior de Auditoria (Tribunal de Contas)?

9 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.64

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? Numa única unidade dentro da Autoridade Orçamental Central

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Sim, existe tal política como parte de um outro documento 
(ex., estratégia de desenvolvimento nacional ou Documento de 
Estratégia de Redução da Pobreza), por favor, especifi que abaixo

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? Regras e directrizes para doadores quando lidam com o Governo• 

Preferências gerais para os tipos de ajuda (ex., donativos ou • 

empréstimos)
Preferências gerais para as modalidades de ajuda (ex., ajuda em • 

projecto ou ajuda em programas)
Instruções mais específi cas para cada modalidade de ajuda (ex., • 

ajuda em projectos, ajuda programática, assistência técnica)
Requisitos para fornecimento de informações por doadores• 

Planos de monitorização e avaliação para a implementação da • 

política de gestão de ajuda
P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para 

negociar projectos/programas de ajuda directamente com agências 
doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Sim, mas apenas após consentimento prévio explícito da(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos 
fl uxos de ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se trata de um • 

empréstimo ou donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Desembolsos efectivos no último ano fi scal• 

Desembolsos reais para o ano fi scal actual• 

Índice da gestão da ajuda: 0.64
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BURQUINA FASO                                                                                  

Informações gerais

Habitantes (2007) 14,777,431 PIB por capita (2007) 260 (USD constante 2000)

Área total 274,200 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) n/a

Tipo de governo República parlamentar Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.372 (173/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 15.1%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém 
estimativas de despesas plurianuais?

Não

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o 
próximo orçamento)?

n/a

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos para cada ministério

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial 
de gastos para cada ministério?

Sim, para todos os tipos de despesas em nível de 
item de linha

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, 
indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 8 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 8 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 8 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 6 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 4 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 3 meses

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Ministro das Finanças

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado 
do orçamento operacional?

Sim, há um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração 
de orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara 
inferior)

Uma comissão orçamental única considera 
formalmente todas as questões relacionadas com 
o orçamento. Comissões sectoriais podem fazer 
recomendações, mas a comissão orçamental não 
tem que as seguir

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à 
Assembleia Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Não

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 3 meses antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 0 meses

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o orçamento 
proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa apenas pode reduzir 
despesas/receitas existentes (ex. a Assembleia 
Legislativa não pode aumentar os itens ou criar 
novos itens)

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do ano 
fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

Outras medidas interinas são votadas pela 
Assembleia Legislativa

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.42



PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS ORÇAMENTAIS EM ÁFRICA 2008 

44

Execução orçamental

Pergunta Resposta
P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação 

do orçamento pela Assembleia Legislativa?
Sim, com algumas restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das 
suas responsabilidades?

Sim, com restrições
Sim, com a aprovação do Ministro das Finanças 

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Semanalmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba 
suplementar ser aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, não há limites de despesas excessivas sem 
aprovação legislativa

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 2
Ano anterior ao último ano fi scal 1

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Não

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta
P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 81–100% dos ministérios sectoriais têm 

unidades de auditoria interna
P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão 

disponíveis ao público?
Sim, na maioria dos casos, mas com algumas 
excepções (ex., auditorias militares)

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição 
Superior de Auditoria (Tribunal de Contas)?

Mais de 12 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.50

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta
P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? A função de gestão da ajuda está dividida entre duas ou mais 

unidades
P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Sim, existe tal política como parte de um outro documento 

(ex., estratégia de desenvolvimento nacional ou Documento de 
Estratégia de Redução da Pobreza)

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? A distribuição das responsabilidades de gestão de ajuda dentro • 

do Governo
Regras e directrizes para doadores quando lidam com o Governo• 

Instruções mais específi cas para cada modalidade de ajuda (ex., • 

ajuda em projectos, ajuda programática, assistência técnica)
Planos de monitorização e avaliação para a implementação da • 

política de gestão de ajuda
P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para 

negociar projectos/programas de ajuda directamente com agências 
doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos 
fl uxos de ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? O valor total de cada projecto ou programa• 

Desembolsos efectivos no último ano fi scal• 

Compromissos de despesas para o ano fi scal actual• 

Compromissos de despesas para o próximo ano fi scal• 

Informação de desempenho (ex., objectivos, metas, • 

indicadores)

Índice da gestão da ajuda: 0.56
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CONGO (BRAZZAVILLE)                                                                                

Informações gerais

Habitantes (2007) 3,766,750 PIB por capita (2007) 1,103 (constant US$)

Área total 342,000 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 0.17 %/ano

Tipo de governo República Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.619 (130/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 8.1%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém 
estimativas de despesas plurianuais?

Não

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o 
próximo orçamento)?

n/a

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos agregados

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial 
de gastos para cada ministério?

Não, há apenas limites sugestivos/indicativos

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por 
favor, indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma 
dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 8 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 6 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 6 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 5 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 4 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 3 meses

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Presidente

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital 
separado do orçamento operacional?

Não, o orçamento de capital e o orçamento 
operacional são integrados

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração 
de orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara 
inferior)

Uma comissão orçamental única considera 
formalmente todas as questões relacionadas com 
o orçamento. Comissões sectoriais podem fazer 
recomendações, mas a comissão orçamental não tem 
que as seguir

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à 
Assembleia Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Não

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?
O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 3 meses antes
O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 0 meses

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o 
orçamento proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa pode fazer emendas mas 
apenas se não alterar o défi ce/superávit total 
proposto pelo Executivo

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do 
ano fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

O orçamento do ano passado tem efeito 
interinamente, ex., por um período limitado

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.42
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a 
aprovação do orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, com algumas restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das 
suas responsabilidades?

Sim, com a aprovação do Ministro das Finanças 

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e 
despesas durante o ano fi scal?

Trimestralmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba 
suplementar ser aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, mas apenas para despesas obrigatórias

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais 
foram submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 1

Ano anterior ao último ano fi scal 0

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Sim

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 81–100% dos ministérios sectoriais têm 
unidades de auditoria interna

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão 
disponíveis ao público?

Não, nunca

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição 
Superior de Auditoria (Tribunal de Contas)?

n/a

Índice de transparência fi scal: 0.36 

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? Está dividida entre duas ou mais unidades

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Sim, existe tal política como parte de um outro documento (ex., 
estratégia de desenvolvimento nacional ou Documento de Estratégia 
de Redução da Pobreza)

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? A distribuição das responsabilidades de gestão de ajuda dentro do • 

Governo
Regras e directrizes para doadores quando lidam com o Governo• 

Preferências gerais para os tipos de ajuda (ex., donativos ou • 

empréstimos)
Requisitos para fornecimento de informações por doadores• 

Planos de monitorização e avaliação para a implementação da • 

política de gestão de ajuda
P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão 

para negociar projectos/programas de ajuda directamente com 
agências doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Sim, mas apenas após consentimento prévio explícito da(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) unidade(s) de 
gestão de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos 
fl uxos de ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se trata de um • 

empréstimo ou donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Um orçamento detalhado de acordo com o sistema de classifi cação • 

do Governo
Desembolsos efectivos no último ano fi scal• 

Compromissos de despesas para o ano fi scal actual• 

Desembolsos reais para o ano fi scal actual• 

Compromissos de despesas para o próximo ano fi scal• 

Índice da gestão da ajuda: 0.54
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ETIÓPIA                                                                                                        

Informações gerais

Habitantes (2007) 79,086,893 PIB por capita (2007) 174 (USD constante 2000)

Área total 1,127,127 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 8.2%/ano

Tipo de governo República federal Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.389 (169/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 12.9%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém estimativas de 
despesas plurianuais?

Não

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o próximo 
orçamento)?

n/a

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Si, a nível ministerial

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial de gastos 
para cada ministério?

Não, há apenas limites sugestivos/
indicativos

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, indique 
quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 6 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 6 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 6 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 4 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 3 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 2 meses

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e a Autoridade 
Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. questões que não são 
resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Conselho de 
Ministros

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional?

Não, os orçamentos de capital e 
operacional estão integrados

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a 
administração de orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a 
cada câmara. (Câmara inferior)

Uma comissão orçamental única considera formalmente o 
orçamento, porém os membros das comissões sectoriais 
participam nas reuniões da comissão orçamental quando as 
despesas nas suas áreas específi cas são discutidas

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à 
Assembleia Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, 
antes de votar verbas específi cas?

Sim

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do 
orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 1 mês antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 0 meses

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o 
orçamento proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa tem poderes ilimitados para 
emendar o orçamento

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do 
início do ano fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

O orçamento do ano passado tem efeito interinamente, ex., 
por um período limitado

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.36
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, com algumas restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, com restrições
Sim, com a aprovação do Ministro das 
Finanças 

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Mensalmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Não

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 1

Ano anterior ao último ano fi scal Nenhum seleccionado

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Sim

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 81–100% dos ministérios sectoriais 
têm unidades de auditoria interna

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Sim, sempre

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

9 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.75

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? Numa única unidade dentro da Autoridade Orçamental Central

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda 
explícita?

Sim, existe tal política num documento específi co que foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa e pelo Conselho de Ministros

P92 Que elementos estão incluídos na política de 
gestão da ajuda?

A distribuição das responsabilidades de gestão de ajuda dentro do Governo• 

Regras e directrizes para doadores quando lidam com o Governo• 

Preferências gerais para os tipos de ajuda (ex., donativos ou empréstimos)• 

Preferências gerais para as modalidades de ajuda (ex., ajuda em projecto ou • 

ajuda em programas)
Requisitos para fornecimento de informações por doadores• 

Planos de monitorização e avaliação para a implementação da política de • 

gestão de ajuda
P93 Os ministérios/organizações governamentais têm 

permissão para negociar projectos/programas de 
ajuda directamente com agências doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) unidade(s) de gestão de 
ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) unidade(s) de gestão de 
ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de 
dados dos fl uxos de ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de 
dados?

Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se trata de um empréstimo ou • 

donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Um orçamento detalhado de acordo com o sistema de classifi cação do Governo• 

Desembolsos efectivos no último ano fi scal• 

Compromissos de despesas para o ano fi scal actual• 

Desembolsos reais para o ano fi scal actual• 

Índice da gestão da ajuda: 0.85
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GANA                                                                                                                 

Informações gerais

Habitantes (2007) 23,461,522 PIB por capita (2007) 306 (USD constante 2000)
Área total 239,460 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 4.2 %/ano
Tipo de governo Democracia constitucional Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.533 (142/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 9.3%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém 
estimativas de despesas plurianuais?

Sim, a nível ministerial

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o 
próximo orçamento)?

3 anos

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos agregados
P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos
P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial 

de gastos para cada ministério?
Sim, para todos os tipos de despesas em nível de 
item de linha

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por 
favor, indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma 
dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 9 meses
Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 7 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 7 meses
As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 3 meses
As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 2 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 2 meses 
P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 

a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Conselho de Ministros

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital 
separado do orçamento operacional?

Não, o orçamento de capital e o orçamento 
operacional são integrados

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração 
de orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara 
inferior)

Comissões sectoriais consideram formalmente 
verbas para cada sector respectivo. Não há nenhuma 
comissão orçamental em funcionamento ou ela 
apenas oferece assistência técnica   

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à 
Assembleia Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Sim

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 2 meses antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 1 mês antes

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o 
orçamento proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa apenas pode reduzir 
despesas/receitas existentes (ex. a Assembleia 
Legislativa não pode aumentar os itens ou criar 
novos itens)

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do 
ano fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

Outras medidas interinas são votadas pela 
Assembleia Legislativa

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.19
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação 
do orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, com algumas restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das 
suas responsabilidades?

Sim, com restrições
Sim, com a aprovação do Ministro das Finanças 

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

De 6 em 6 meses

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar 
ser aprovada pela Assembleia Legislativa?

Não

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 2

Ano anterior ao último ano fi scal 1

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Sim

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão 
disponíveis ao público?

Sim, sempre

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição 
Superior de Auditoria (Tribunal de Contas)?

9 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.70

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? A função de gestão da ajuda está dividida entre duas ou mais 
unidades

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Não

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? n/a

P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para 
negociar projectos/programas de ajuda directamente com agências 
doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Sim, mas apenas após consentimento prévio explícito da(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos 
fl uxos de ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se trata de um • 

empréstimo ou donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Um orçamento detalhado de acordo com o sistema de • 

classifi cação do Governo
Desembolsos efectivos no último ano fi scal• 

Compromissos de despesas para o ano fi scal actual• 

Desembolsos reais para o ano fi scal actual• 

Compromissos de despesas para o próximo ano fi scal• 

Informação de desempenho (ex., objectivos, metas, • 

indicadores)

Índice da gestão da ajuda: 0.49
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Informações gerais

Habitantes (2007) 9,380,196 PIB por capita (2007) 403 (USD constante 2000)
Área total 245,857 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) -0.23%/ano
Tipo de governo República Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.423 (167/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 5.0%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém 
estimativas de despesas plurianuais?

Não

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o 
próximo orçamento)?

n/a

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Não, não existem tais metas ou tectos

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? n/a

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial 
de gastos para cada ministério?

Sim, para todos os tipos de despesas em nível de 
Divisão

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por 
favor, indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma 
dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 9 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 7 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 7 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 5 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 4 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 3 meses

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Conselho de Ministros

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital 
separado do orçamento operacional?

Não, o orçamento de capital e o orçamento 
operacional são integrados

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração 
de orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara 
inferior)

Uma comissão orçamental única considera 
formalmente todas as questões relacionadas com 
o orçamento. Comissões sectoriais podem fazer 
recomendações, mas a comissão orçamental não tem 
que as seguir    

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à 
Assembleia Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Sim

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 3 meses antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 1 mês antes

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o 
orçamento proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa pode fazer emendas mas 
apenas se não alterar o défi ce/superávit total 
proposto pelo Executivo

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do 
ano fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

O orçamento do ano passado tem efeito 
interinamente, ex., por um período limitado

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.36
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, com algumas restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, com restrições
Sim, com a aprovação do Ministro das 
Finanças 

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Semestralmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, mas apenas até um certo limite

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 0

Ano anterior ao último ano fi scal 1

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Sim

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 0–20% dos ministérios sectoriais têm 
unidades de auditoria interna

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Raramente

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

Mais de 12 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.39

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? A função de gestão da ajuda está dividida 
entre duas ou mais unidades

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Não, não existe tal política 
P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? n/a
P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para negociar projectos/

programas de ajuda directamente com agências doadoras?
Projectos/programas fi nanciados por donativos Sim, sem qualquer consentimento prévio 

explícito da(s) unidade(s) de gestão de 
ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Sim, sem qualquer consentimento prévio 
explícito da(s) unidade(s) de gestão de 
ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos fl uxos de ajuda recebidos? Não, não existe tal base de dados 
P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? n/a

Índice da gestão da ajuda: 0.21
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Informações gerais

Habitantes (2007) 2,005,825 PIB por capita (2007) 550 (USD constante 2000)

Área total 30,355 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 5.3%/ano

Tipo de governo Monarquia constitucional parlamentar Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.496 (155/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 3.8%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém estimativas 
de despesas plurianuais?

Sim, a nível ministerial

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o próximo 
orçamento)?

3 anos

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, a nível ministerial

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial de 
gastos para cada ministério?

Sim, para todos os tipos de despesas em nível 
de Divisão

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, 
indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 11 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 7 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 7 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 4 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 3 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 2 meses

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Ministro das Finanças

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional?

Não, os orçamentos de capital e operacional 
estão integrados

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração de 
orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara inferior)

Nenhum envolvimento formal da comissão 
orçamental, mas as comissões podem 
analisar aspectos do orçamento

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à Assembleia 
Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de votar 
verbas específi cas?

Não

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 2 meses antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 1 mês antes

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o orçamento 
proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa apenas pode 
reduzir despesas/receitas existentes (ex. a 
Assembleia Legislativa não pode aumentar 
os itens ou criar novos itens)

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do ano fi scal, 
qual dos seguintes descreve as consequências?

A proposta orçamental do Executivo tem 
efeito interinamente, ex., por um período 
limitado

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.11
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Não

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, com restrições
Sim, com a aprovação do Ministro das 
Finanças 

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Anualmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, mas só até um certo limite

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 1

Ano anterior ao último ano fi scal 1

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Sim

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 0–20% dos ministérios sectoriais têm 
unidades de auditoria interna

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Sim, sempre

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

Mais de 12 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.36

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? Numa única unidade dentro da Autoridade 
Orçamental Central

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Não, não existe tal política 

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? n/a

P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para negociar 
projectos/programas de ajuda directamente com agências doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Sim, sem qualquer consentimento prévio explícito 
da(s) unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos n/a

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos fl uxos de ajuda 
recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? O valor total de cada projecto ou programa• 

Origem do fi nanciamento• 

Índice da gestão da ajuda: 0.46
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Informações gerais

Habitantes (2007) 3,753,066 PIB por capita (2007) 140 (USD constante 2000)

Área total 111,370 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 4.0%/ano

Tipo de governo República Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.364 (176/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 56.3%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém estimativas 
de despesas plurianuais?

Não

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o próximo 
orçamento)?

n/a

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Não, não existem tais metas ou tectos

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? n/a

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial de 
gastos para cada ministério?

Sim, mas apenas para alguns tipos de despesas 
(ex. salários) a nível de Divisão

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, 
indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 8 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 5 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 5 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 4 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 3 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 2 meses

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é remetida a uma comissão 
ministerial

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional?

Não, o orçamento de capital e o orçamento 
operacional são integrados

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração de 
orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara inferior)

Uma comissão orçamental única considera 
formalmente o orçamento, porém os membros 
das comissões sectoriais participam nas 
reuniões da comissão orçamental quando 
as despesas nas suas áreas específi cas são 
discutidas

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à Assembleia 
Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Sim

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 1 mês depois

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa Nenhum seleccionado

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o orçamento 
proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa tem poderes ilimitados 
para emendar o orçamento

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do ano 
fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

A despesa sem a aprovação da Assembleia 
Legislativa não é permitida

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.47



PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS ORÇAMENTAIS EM ÁFRICA 2008 

56

Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, com algumas restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, com restrições

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Mensalmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Não

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 1

Ano anterior ao último ano fi scal 1

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Não

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 81–100% dos ministérios sectoriais 
têm unidades de auditoria interna

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Sim, sempre

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

Não estão publicamente disponíveis

Índice de transparência fi scal: 0.50

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? A função de gestão da ajuda está dividida entre duas ou mais 
unidades

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Sim, existe tal política como parte de um outro documento 
(ex., estratégia de desenvolvimento nacional ou Documento de 
Estratégia de Redução da Pobreza)

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? Instruções mais específi cas para cada modalidade de ajuda (ex., • 

ajuda em projectos, ajuda programática, assistência técnica)
Requisitos para fornecimento de informações por doadores• 

P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para 
negociar projectos/programas de ajuda directamente com agências 
doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Sim, mas apenas após consentimento prévio explícito da(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Nenhum

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos 
fl uxos de ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se trata de um • 

empréstimo ou donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Informação de desempenho (ex., objectivos, metas, • 

indicadores)

Índice da gestão da ajuda: 0.32
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Informações gerais

Habitantes (2007) 19,669,952 PIB por capita (2007) 246 (USD constante 2000)

Área total 587,040 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 2.9%/ano

Tipo de governo República Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.533 (143/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 13.9%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém 
estimativas de despesas plurianuais?

Sim, a nível ministerial

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o 
próximo orçamento)?

5 anos

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos para cada ministério

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 5 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial 
de gastos para cada ministério?

Sim, para todos os tipos de despesas em nível de 
Divisão

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por 
favor, indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma 
dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 5 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 4 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 4 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 3 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 1 mês

O conselho de ministros aprova o orçamento 1 mês

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Ministro das Finanças

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital 
separado do orçamento operacional?

Não, os orçamentos de capital e operacional estão 
integrados

Aprovação do orçamento 

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração de 
orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara inferior)

Uma comissão orçamental única considera 
formalmente o orçamento, porém os membros 
das comissões sectoriais participam nas 
reuniões da comissão orçamental quando 
as despesas nas suas áreas específi cas são 
discutidas

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à Assembleia 
Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Sim

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 2 meses antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 0 meses

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o orçamento 
proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa pode fazer emendas 
mas apenas se não alterar o défi ce/superávit 
total proposto pelo Executivo

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do ano 
fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

A proposta orçamental do Executivo passa a ter 
efeito 

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.25
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Não

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, com restrições

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Trimestralmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, mas apenas para despesas obrigatórias

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 1

Ano anterior ao último ano fi scal Omisso

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Sim

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 0–20% dos ministérios sectoriais têm 
unidades de auditoria interna

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Sim, na maioria dos casos, mas com 
algumas excepções (ex., auditorias 
militares)

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

Mais de 12 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.42

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? Numa única unidade dentro da Autoridade Orçamental Central
P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Sim, existe tal política como parte de um outro documento 

(ex., estratégia de desenvolvimento nacional ou Documento de 
Estratégia de Redução da Pobreza)

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? Regras e directrizes para doadores quando lidam com o Governo• 

Requisitos para fornecimento de informações por doadores• 

Planos de monitorização e avaliação para a implementação da • 

política de gestão de ajuda
P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para 

negociar projectos/programas de ajuda directamente com agências 
doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Sim, mas apenas após consentimento prévio explícito da(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Sim, mas apenas após consentimento prévio explícito da(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos 
fl uxos de ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se trata de um • 

empréstimo ou donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Compromissos de despesas para o ano fi scal actual• 

Compromissos de despesas para o próximo ano fi scal• 

Índice da gestão da ajuda: 0.53 
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Informações gerais

Habitantes (2007) 13,920,061 PIB por capita (2007) 151 (USD constante 2000)

Área total 118,480 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 4.9%/ano

Tipo de governo Democracia multipartidária Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.457 (162/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 21.4%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém estimativas 
de despesas plurianuais?

Sim, a nível de item de linha

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o próximo 
orçamento)?

3 anos

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, a nível de item de linha

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial de 
gastos para cada ministério?

Sim, para todos os tipos de despesas em nível 
de Divisão

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, 
indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 7 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 6 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 5 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 4 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 3 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 3 meses

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Ministro das Finanças

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional?

Sim, há um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração de 
orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara inferior)

Uma comissão orçamental única considera 
formalmente todas as questões relacionadas 
com o orçamento. Comissões sectoriais 
podem fazer recomendações, mas a comissão 
orçamental não tem que as seguir

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à Assembleia 
Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Não

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 2 meses antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 1 mês antes

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o orçamento 
proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa não pode fazer 
alterações; apenas pode aprovar ou rejeitar o 
orçamento no seu todo

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do ano 
fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

O orçamento do ano passado tem efeito 
interinamente, ex., por um período limitado

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.25
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Não

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, com restrições
Sim, com a aprovação do Ministro das 
Finanças 

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Mensalmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, mas apenas até um certo limite

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 1

Ano anterior ao último ano fi scal 1

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Sim

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 81–100% dos ministérios sectoriais 
têm unidades de auditoria interna

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Sim, sempre

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

Mais de 12 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.67

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? Numa única unidade dentro da Autoridade Orçamental Central

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Não

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? n/a

P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para 
negociar projectos/programas de ajuda directamente com agências 
doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos fl uxos de 
ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se trata de • 

um empréstimo ou donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Desembolsos efectivos no último ano fi scal• 

Compromissos de despesas para o ano fi scal actual• 

Desembolsos reais para o ano fi scal actual• 

Compromissos de despesas para o próximo ano fi scal• 

Índice da gestão da ajuda: 0.58



61

PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS ORÇAMENTAIS EM ÁFRICA 2008

MALI                                                                                                                                        

Informações gerais

Habitantes (2007) 12,334,168 PIB por capita (2007) 289 (USD constante 2000)

Área total 1,240,000 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 0.9%/ano

Tipo de governo República Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.391 (168/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 14.9%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém estimativas 
de despesas plurianuais?

Sim, a nível ministerial

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o próximo 
orçamento)?

3 anos

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos para cada 
ministério

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial de 
gastos para cada ministério?

Sim, para todos os tipos de despesas em nível 
de Divisão

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, 
indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 8 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 9 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 7 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 6 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 5 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 4 meses

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Primeiro Ministro

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional?

Não, o orçamento de capital e o orçamento 
operacional são integrados

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração de 
orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara inferior)

Uma comissão orçamental única considera 
formalmente todas as questões relacionadas 
com o orçamento. Comissões sectoriais 
podem fazer recomendações, mas a comissão 
orçamental não tem que as seguir

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à Assembleia 
Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Não

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 3 meses antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 0 meses

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o orçamento 
proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa pode fazer emendas 
mas apenas se não alterar o défi ce/superávit 
total proposto pelo Executivo

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do ano 
fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

O orçamento do ano passado tem efeito 
interinamente, ex., por um período limitado

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.42
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, com algumas restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, com restrições

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Trimestralmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, mas apenas até um certo limite

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 1

Ano anterior ao último ano fi scal 1

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Não

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Sim, sempre

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

Mais de 12 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.50

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? A função de gestão da ajuda está dividida entre duas ou mais 
unidades

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Sim, existe tal política como parte de um outro documento 
(ex., estratégia de desenvolvimento nacional ou Documento de 
Estratégia de Redução da Pobreza)

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? A distribuição das responsabilidades de gestão de ajuda dentro • 

do Governo
Regras e directrizes para doadores quando lidam com o Governo• 

Preferências gerais para as modalidades de ajuda (ex., ajuda em • 

projecto ou ajuda em programas)
Instruções mais específi cas para cada modalidade de ajuda (ex., • 

ajuda em projectos, ajuda programática, assistência técnica)
Requisitos para fornecimento de informações por doadores• 

Planos de monitorização e avaliação para a implementação da • 

política de gestão de ajuda
P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para 

negociar projectos/programas de ajuda directamente com agências 
doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Sim, mas apenas após consentimento prévio explícito da(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Sim, mas apenas após consentimento prévio explícito da(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos 
fl uxos de ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se trata de um • 

empréstimo ou donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Índice da gestão da ajuda: 0.36
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Informações gerais

Habitantes (2007) 30,860,594 PIB por capita (2007) 1,685 (USD constante 2000)

Área total 446,550 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 3.9%/ano

Tipo de governo Monarquia constitucional Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.646 (127/179) 

Ajuda como % do RNB (2006)a 1.6%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém estimativas 
de despesas plurianuais?

Sim, a nível de item de linha

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o próximo 
orçamento)?

3 anos

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos para itens de linha

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 2 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial de 
gastos para cada ministério?

Sim, para todos os tipos de despesas em nível 
de Divisão

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, 
indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 8 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 7 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 6 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 4 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 3 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 3 meses

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Ministro das 
Finançasa

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional?

Sim, há um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração de 
orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara inferior)

Uma comissão orçamental única considera 
formalmente os orçamentos agregados 
(nível total de receitas e  despesas e sua 
disponibilização para cada sector) e comissões 
sectoriais consideram formalmente gastos para 
verbas específi cas do sector

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à Assembleia 
Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Sim, há um escritório/unidade especializada de 
pesquisa orçamental

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Sim

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 2 meses antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 0 meses

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o orçamento 
proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa não pode aumentar a 
despesa nem reduzir as receitas

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do ano 
fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

A proposta orçamental do Executivo passa a ter 
efeito

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.26
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, com algumas restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, com a aprovação do Ministro das 
Finanças 

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Mensalmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Não

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 0

Ano anterior ao último ano fi scal 0

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Sim

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 81–100% dos ministérios sectoriais 
têm unidades de auditoria interna

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Sim, sempre

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

Nenhum seleccionado

Índice de transparência fi scal: n/a

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? A função de gestão da ajuda está dividida entre duas ou mais 
unidades, please specify below

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Sim, existe tal política como parte de um outro documento 
(ex., estratégia de desenvolvimento nacional ou Documento de 
Estratégia de Redução da Pobreza)

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? Não respondeu
P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para 

negociar projectos/programas de ajuda directamente com agências 
doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Sim, sem qualquer consentimento prévio explícito da(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos 
fl uxos de ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se trata de um • 

empréstimo ou donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Um orçamento detalhado de acordo com o sistema de • 

classifi cação do Governo
Desembolsos efectivos no último ano fi scal • 

Compromissos de despesas para o ano fi scal actual• 

Desembolsos reais para o ano fi scal actual• 

Compromissos de despesas para o próximo ano fi scal• 

Informação de desempenho (ex., objectivos, metas, • 

indicadores)

Índice da gestão da ajuda: 0.21
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MAURÍCIAS                                                                                                        

Informações gerais

Habitantes (2007) 1,262,721 PIB por capita (2007) 4,700 (USD constante 2000)

Área total 2,040 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 3.3%/ano

Tipo de governo Democracia parlamentar Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.802 (74/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 0.3%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém 
estimativas de despesas plurianuais?

Sim, a nível ministerial

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o 
próximo orçamento)?

3 anos

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos para cada ministério

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial 
de gastos para cada ministério?

Sim, para todos os tipos de despesas em nível de 
Divisão

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por 
favor, indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma 
dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 7 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 5 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 4 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 2 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 1 mês

O conselho de ministros aprova o orçamento 1 mês 

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Ministro das Finanças

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital 
separado do orçamento operacional?

Sim, há um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração 
de orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara 
inferior)

Nenhum envolvimento formal da comissão 
orçamental, mas as comissões podem analisar 
aspectos do orçamento

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à 
Assembleia Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Não

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 1 mês antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 1 mês antes

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o 
orçamento proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa apenas pode reduzir 
despesas/receitas existentes (ex. a Assembleia 
Legislativa não pode aumentar os itens ou criar 
novos itens)

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do 
ano fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

O orçamento do ano passado tem efeito 
interinamente, ex., por um período limitado

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.22
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, com algumas restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, com restrições 
Sim, com a aprovação do Ministro das 
Finanças 

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Anualmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, mas apenas até um certo limite

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 1

Ano anterior ao último ano fi scal 1

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Sim

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 81–100% dos ministérios sectoriais 
têm unidades de auditoria interna

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão 
disponíveis ao público?

Sim, sempre

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição 
Superior de Auditoria (Tribunal de Contas)?

4 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.67

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? Numa única unidade dentro da Autoridade Orçamental Central
P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Sim, existe tal política num documento específi co que foi 

aprovado pela Assembleia Legislativa e pelo Conselho de 
Ministros

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? Planos de monitorização e avaliação para a implementação da 
política de gestão de ajuda

P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para 
negociar projectos/programas de ajuda directamente com agências 
doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos 
fl uxos de ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Desembolsos efectivos no último ano fi scal

Índice da gestão da ajuda: 0.56
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MOÇAMBIQUE                                                                                                  

Informações gerais

Habitantes (2007) 21,372,202 PIB por capita (2007) 346 (USD constante 2000)

Área total 801,590 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 5.4%/ano

Tipo de governo República Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.366 (175/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 26.2%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém 
estimativas de despesas plurianuais?

Não

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o 
próximo orçamento)?

n/a

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos agregados

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial 
de gastos para cada ministério?

Sim, para todos os tipos de despesas em nível de 
Divisão

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por 
favor, indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma 
dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 11 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais Omisso

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais Omisso

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam Omisso

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam Omisso

O conselho de ministros aprova o orçamento Omisso

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Conselho de Ministros

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital 
separado do orçamento operacional?

Não, o orçamento de capital e o orçamento 
operacional são integrados

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração 
de orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara 
inferior)

Uma comissão orçamental única considera 
formalmente todas as questões relacionadas com 
o orçamento. Comissões sectoriais podem fazer 
recomendações, mas a comissão orçamental não tem 
que as seguir

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à 
Assembleia Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Sim

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 3 meses antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 1 mês antes

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o 
orçamento proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa tem poderes ilimitados 
para emendar o orçamento

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do 
ano fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

O orçamento do ano passado tem efeito 
interinamente, ex., por um período limitado

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.42
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, sem restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, com restrições

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Trimestralmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Não

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 1

Ano anterior ao último ano fi scal Omisso

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Sim

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Sim, sempre

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

11 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.64

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? A função de gestão da ajuda está dividida entre duas ou mais 
unidades

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Não, não existe tal política

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? n/a

P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para 
negociar projectos/programas de ajuda directamente com agências 
doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Sim, mas apenas após consentimento prévio explícito da(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos fl uxos de 
ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? O valor total de cada projecto ou programa• 

Desembolsos efectivos no último ano fi scal• 

Compromissos de despesas para o ano fi scal actual• 

Desembolsos reais para o ano fi scal actual• 

Compromissos de despesas para o próximo ano fi scal• 

Índice da gestão da ajuda: 0.41
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NAMÍBIA                                                                                                             

Informações gerais

Habitantes (2007) 2,073,624 PIB por capita (2007) 2,264 (USD constante 2000)

Área total 825,418 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 3.1%/ano

Tipo de governo República Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.634 (129/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 2.2%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém estimativas 
de despesas plurianuais?

Sim, a nível ministerial

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o próximo 
orçamento)?

3 anos

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos para cada 
ministério

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial de 
gastos para cada ministério?

Sim, para todos os tipos de despesas em nível 
de Divisão

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, 
indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 9 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais Omisso

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais Omisso

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam Omisso

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam Omisso

O conselho de ministros aprova o orçamento Omisso

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Conselho de 
Ministros

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional?

Sim, há um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração de 
orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara inferior)

Nenhum envolvimento formal da comissão 
orçamental, mas as comissões podem analisar 
aspectos do orçamento

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à Assembleia 
Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Sim

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 1 mês antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 3 meses antes

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o orçamento 
proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa tem poderes ilimitados 
para emendar o orçamento

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do ano 
fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

O orçamento do ano passado tem efeito 
interinamente, ex., por um período limitado

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.28
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Não

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, com restrições

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Anualmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, mas apenas para despesas obrigatórias

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 0

Ano anterior ao último ano fi scal 0

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Sim

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 0–20% dos ministérios sectoriais têm 
unidades de auditoria interna

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Sim, sempre

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

12 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.56

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? Numa única unidade separada da 
Autoridade Orçamental Central

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Não, não existe tal política

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? n/a

P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para negociar projectos/
programas de ajuda directamente com agências doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Omisso

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Omisso

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos fl uxos de ajuda recebidos? Não, não existe tal base de dados

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? n/a

Índice da gestão da ajuda: 0.29
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NIGÉRIA                                                                                                       

Informações gerais

Habitantes (2007) 147,982,941 PIB por capita (2007) 472 (USD constante 2000)

Área total 923,768 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 3.8%/ano

Tipo de governo República federal Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.499 (154/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 8.4%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém estimativas 
de despesas plurianuais?

Sim, a nível ministerial

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o próximo 
orçamento)?

3 anos

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos para cada 
ministério

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial de 
gastos para cada ministério?

Sim, para todos os tipos de despesas em nível 
de Divisão

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, 
indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 9 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 5 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 7 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 7 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 3 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 1 mês

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é remetida a uma comissão 
ministerial

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional?

Sim, há um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração 
de orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara 
inferior)

Uma comissão orçamental única considera 
formalmente o orçamento, porém os membros 
das comissões sectoriais participam nas 
reuniões da comissão orçamental quando 
as despesas nas suas áreas específi cas são 
discutidas

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à 
Assembleia Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Não

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 3 meses antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 0 meses

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o 
orçamento proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa tem poderes ilimitados 
para emendar o orçamento

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do 
ano fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

O orçamento do ano passado tem efeito 
interinamente, ex., por um período limitado

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.47
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, sem restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, com a aprovação do Ministro das 
Finanças 

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Anualmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Não

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 1

Ano anterior ao último ano fi scal 0

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Não

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 81–100% dos ministérios sectoriais 
têm unidades de auditoria interna

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Raramente

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

8 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.25 

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? A função de gestão da ajuda está dividida entre duas 
ou mais unidades

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Não, não existe tal política

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? n/a

P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para negociar 
projectos/programas de ajuda directamente com agências doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Sim, sem qualquer consentimento prévio explícito 
da(s) unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Sim, sem qualquer consentimento prévio explícito 
da(s) unidade(s) de gestão de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos fl uxos de ajuda 
recebidos?

Não, não existe tal base de dados

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? n/a

Gestão da ajuda index: 0.08
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QUÉNIA                                                                                                                   

Informações gerais

Habitantes (2007) 37,530,725 PIB por capita (2007) 457 (USD constante 2000)

Área total 582,650 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 3.7%/ano

Tipo de governo República Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.532 (144/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 4.1%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém 
estimativas de despesas plurianuais?

Sim, a nível de item de linha

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o 
próximo orçamento)?

3 anos

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos para cada ministério

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial de 
gastos para cada ministério?

Sim, para todos os tipos de despesas em nível de 
Divisão

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, 
indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 10 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 9 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 6 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 2 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 1 mês

O conselho de ministros aprova o orçamento 1 mês

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Ministro das Finanças

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado 
do orçamento operacional?

Sim, há um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração 
de orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara 
inferior)

Uma comissão orçamental única considera 
formalmente todas as questões relacionadas com 
o orçamento. Comissões sectoriais podem fazer 
recomendações, mas a comissão orçamental não 
tem que as seguir

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à Assembleia 
Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Sim, há um escritório/unidade especializada de 
pesquisa orçamental

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Não

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 1 mês antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 4 meses depois

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o orçamento 
proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa apenas pode reduzir 
despesas/receitas existentes (ex. a Assembleia 
Legislativa não pode aumentar os itens ou criar 
novos itens)

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do ano 
fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.18
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, com algumas restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, com restrições

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Trimestralmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, mas apenas até um certo limite

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 1

Ano anterior ao último ano fi scal 1

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Sim

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 81–100% dos ministérios sectoriais 
têm unidades de auditoria interna

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Sim, sempre

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

12 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.61

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? Numa única unidade separada da Autoridade Orçamental Central, 
especifi que abaixo

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Sim, existe tal política como parte de um outro documento 
(ex., estratégia de desenvolvimento nacional ou Documento de 
Estratégia de Redução da Pobreza)

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? Regras e directrizes para doadores quando lidam com o Governo• 

Preferências gerais para os tipos de ajuda (ex., donativos ou • 

empréstimos)
Preferências gerais para as modalidades de ajuda (ex., ajuda em • 

projecto ou ajuda em programas)
Instruções mais específi cas para cada modalidade de ajuda (ex., • 

ajuda em projectos, ajuda programática, assistência técnica)
P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para 

negociar projectos/programas de ajuda directamente com agências 
doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Sim, mas apenas após consentimento prévio explícito da(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Sim, mas apenas após consentimento prévio explícito da(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos 
fl uxos de ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se trata de um • 

empréstimo ou donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Desembolsos efectivos no último ano fi scal• 

Compromissos de despesas para o ano fi scal actual• 

Desembolsos reais para o ano fi scal actual• 

Compromissos de despesas para o próximo ano fi scal• 

Índice da gestão da ajuda: 0.52
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RUANDA                                                                                                  

Informações gerais

Habitantes (2007) 9,735,540 PIB por capita (2007) 271 (USD constante 2000)

Área total 26,338 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 3.0%/ano

Tipo de governo República (presidential) Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.435 (165/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 20.5%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém estimativas 
de despesas plurianuais?

Sim, a nível de item de linha

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o próximo 
orçamento)?

3 anos

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos para itens de 
linha

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial de 
gastos para cada ministério?

Sim, para todos os tipos de despesas em nível 
de Divisão

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, 
indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 8 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 8 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 8 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 6 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 6 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 3 meses

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Conselho de 
Ministros

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional?

Não, o orçamento de capital e o orçamento 
operacional são integrados

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a 
administração de orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada 
câmara. (Câmara inferior)

Uma comissão orçamental única considera formalmente 
todas as questões relacionadas com o orçamento. 
Comissões sectoriais podem fazer recomendações, mas a 
comissão orçamental não tem que as seguir

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à 
Assembleia Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, 
antes de votar verbas específi cas?

Não

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do 
orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 3 meses antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 0 meses

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o 
orçamento proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa pode fazer emendas mas apenas 
se não alterar o défi ce/superávit total proposto pelo 
Executivo

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início 
do ano fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

O orçamento do ano anterior tem efeito interinamente, 
ex., por um período limitado

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.36
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do orçamento pela 
Assembleia Legislativa?

Sim, com algumas 
restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas responsabilidades? Sim, com restrições

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas durante o ano fi scal? Trimestralmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser aprovada pela 
Assembleia Legislativa?

Não

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram submetidos anualmente 
nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 1

Ano anterior ao último ano fi scal 1

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a despesas não previstas? Sim

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 21-40% dos ministérios sectoriais 
têm unidades de auditoria interna

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis ao 
público?

Sim, sempre

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

9 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.67

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? Numa única unidade dentro da Autoridade Orçamental Central

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda 
explícita?

Sim, existe tal política num documento específi co que foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa e pelo Conselho de Ministros

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão 
da ajuda?

A distribuição das responsabilidades de gestão de ajuda dentro do Governo• 

Regras e directrizes para doadores quando lidam com o Governo• 

Preferências gerais para os tipos de ajuda (ex., donativos ou empréstimos)• 

Preferências gerais para as modalidades de ajuda (ex., ajuda em projecto ou • 

ajuda em programas)
Instruções mais específi cas para cada modalidade de ajuda (ex., ajuda em • 

projectos, ajuda programática, assistência técnica)
Requisitos para fornecimento de informações por doadores• 

Planos de monitorização e avaliação para a implementação da política de • 

gestão de ajuda
P93 Os ministérios/organizações governamentais têm 

permissão para negociar projectos/programas de ajuda 
directamente com agências doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) unidade(s) de gestão 
de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) unidade(s) de gestão 
de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de 
dados dos fl uxos de ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se trata de um empréstimo • 

ou donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Um orçamento detalhado de acordo com o sistema de classifi cação do • 

Governo
Desembolsos efectivos no último ano fi scal• 

Compromissos de despesas para o ano fi scal actual• 

Desembolsos reais para o ano fi scal actual• 

Compromissos de despesas para o próximo ano fi scal• 

Índice da gestão da ajuda: 0.91
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SERRA LEOA                                                                                   

Informações gerais

Habitantes (2007) 5,848,320 PIB por capita (2007) 235 (USD constante 2000)

Área total 71,740 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 4.5%/ano

Tipo de governo Democracia constitucional Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.329 (179/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 26.3%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém estimativas de 
despesas plurianuais?

Sim, a nível dos ministérios

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o próximo 
orçamento)?

3 anos

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos para cada 
ministério

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial de 
gastos para cada ministério?

Sim, para todos os tipos de despesas em 
nível de Divisão

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, 
indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 8 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 6 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 6 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 4 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 4 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 3 meses

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e a 
Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. questões 
que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Ministro das 
Finanças

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional?

Sim, há um orçamento de capital separado 
do orçamento operacional

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração de 
orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara inferior)

Uma comissão orçamental única considera 
formalmente os orçamentos agregados 
(nível total de receitas e  despesas e sua 
disponibilização para cada sector) e comissões 
sectoriais consideram formalmente gastos para 
verbas específi cas do sector 

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à Assembleia 
Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Sim

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 1 mês antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 3 meses depois

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o orçamento 
proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa pode fazer emendas 
mas apenas se não alterar o défi ce/superávit 
total proposto pelo Executivo

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do ano 
fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

A proposta orçamental do Executivo passa a ter 
efeito

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.33
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, sem restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, com a aprovação do Ministro das 
Finanças 

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Trimestralmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, não há limites de despesas 
excessivas sem aprovação legislativa

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 0

Ano anterior ao último ano fi scal 0

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Não

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 0–20% dos ministérios sectoriais 
têm unidades de auditoria interna

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Raramente

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

Mais de 12 meses após o fi m do ano 
fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.39

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? A função de gestão da ajuda está dividida entre duas ou mais 
unidades

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Não

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? n/a

P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para 
negociar projectos/programas de ajuda directamente com agências 
doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos fl uxos de 
ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se trata de • 

um empréstimo ou donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Desembolsos efectivos no último ano fi scal• 

Compromissos de despesas para o ano fi scal actual• 

Índice da gestão da ajuda: 0.47
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SUAZILÂNDIA                                                                                                      

Informações gerais

Habitantes (2007) 1,144,872 PIB por capita (2007) 1,319 (USD constante 2000)

Área total 17,363 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 1.9%/ano

Tipo de governo Monarquia Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.542 (141/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 1.2%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém 
estimativas de despesas plurianuais?

Não

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o 
próximo orçamento)?

n/a

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos agregados

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial 
de gastos para cada ministério?

Não, há apenas limites sugestivos/indicativos

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, 
indique quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 8 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais Omisso

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais Omisso

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam Omisso

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam Omisso

O conselho de ministros aprova o orçamento Omisso

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e 
a Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. 
questões que não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Conselho de Ministros

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado 
do orçamento operacional?

Sim, há um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração 
de orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara 
inferior)

Uma comissão orçamental única considera 
formalmente os orçamentos agregados (nível total 
de receitas e  despesas e sua disponibilização para 
cada sector) e comissões sectoriais consideram 
formalmente gastos para verbas específi cas do 
sector

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à 
Assembleia Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Não

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 1 mês antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 1 mês antes

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o orçamento 
proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa apenas pode reduzir 
despesas/receitas existentes (ex. a Assembleia 
Legislativa não pode aumentar os itens ou criar 
novos itens)

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do ano 
fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

O orçamento do ano passado tem efeito 
interinamente, ex., por um período limitado

Índice das instituições orçamentais legislativas: n/a
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Omisso

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, sem restrições

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Omisso

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, mas apenas para despesas obrigatórias

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 4

Ano anterior ao último ano fi scal 2

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Não

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Não

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Sim, sempre

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

12 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: n/a

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? A função de gestão da ajuda está dividida entre duas ou mais 
unidades

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Sim, existe tal política num documento específi co que foi 
aprovado pela Assembleia Legislativa e pelo Conselho de 
Ministros

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? A distribuição das responsabilidades de gestão de ajuda dentro • 

do Governo
Preferências gerais para as modalidades de ajuda (ex., ajuda em • 

projecto ou ajuda em programas)
Instruções mais específi cas para cada modalidade de ajuda (ex., • 

ajuda em projectos, ajuda programática, assistência técnica)
P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para 

negociar projectos/programas de ajuda directamente com agências 
doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Sim, mas apenas após consentimento prévio explícito da(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Sim, mas apenas após consentimento prévio explícito da(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos 
fl uxos de ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se trata de um • 

empréstimo ou donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Um orçamento detalhado de acordo com o sistema de • 

classifi cação do Governo
Desembolsos efectivos no último ano fi scal• 

Compromissos de despesas para o ano fi scal actual• 

Desembolsos reais para o ano fi scal actual• 

Compromissos de despesas para o próximo ano fi scal• 

Índice da gestão da ajuda: 0.50
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TUNÍSIA                                                                                                                

Informações gerais

Habitantes (2007) 10,248,172 PIB por capita (2007) 2,646 (USD constante 2000)

Área total 163,610 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 4.9%/ano

Tipo de governo República Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.762 (95/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 1.5%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém estimativas de 
despesas plurianuais?

Não

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o próximo 
orçamento)?

n/a

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, a nível de item de linha

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial de gastos 
para cada ministério?

Não, há apenas limites sugestivos/
indicativos

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, indique 
quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 11 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 11 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 11 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 6 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 4 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 3 meses

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e a Autoridade 
Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. questões que não são 
resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Ministro das 
Finançasa

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional?

Sim, há um orçamento de capital 
separado do orçamento operacional

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração 
de orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara 
inferior)

Comissões sectoriais consideram formalmente 
verbas para cada sector respectivo. Não há nenhuma 
comissão orçamental em funcionamento ou ela 
apenas oferece assistência técnica  

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à 
Assembleia Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Não

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 2 meses antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 0 meses

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o 
orçamento proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa apenas pode reduzir 
despesas/receitas existentes (ex. a Assembleia 
Legislativa não pode aumentar os itens ou criar 
novos itens)

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do 
ano fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

A proposta orçamental do Executivo passa a ter 
efeito

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.14
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, com algumas restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, com restrições
Sim, com a aprovação do Ministro das 
Finanças 

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Mensalmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, mas apenas até um certo limite

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal Omisso

Ano anterior ao último ano fi scal Omisso

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Sim

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 81–100% dos ministérios sectoriais 
têm unidades de auditoria interna

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Nunca

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

n/a

Índice de transparência fi scal: 0.53

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? A função de gestão da ajuda está dividida entre duas ou 
mais unidades

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Não

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? n/a

P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para negociar 
projectos/programas de ajuda directamente com agências doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Sim, mas apenas após consentimento prévio explícito 
da(s) unidade(s) de gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) 
unidade(s) de gestão de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos fl uxos de 
ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se • 

trata de um empréstimo ou donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Desembolsos efectivos no último ano fi scal• 

Desembolsos reais para o ano fi scal actual• 

(Outro) Condições fi nanceiras de cada empréstimo • 

Índice da gestão da ajuda: 0.41
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UGANDA                                                                                                           

Informações gerais

Habitantes (2007) 30,930,081 PIB por capita (2007) 282 (USD constante 2000)

Área total 236,040 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 2.3%/ano

Tipo de governo República Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.493 (156/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 16.7%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém estimativas de 
despesas plurianuais?

Sim, a nível agregado

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos para 
itens de linha

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 5 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial de gastos 
para cada ministério?

Sim, mas apenas para alguns tipos de 
despesas (ex. salários) a nível de Divisão

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, indique 
quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 9 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 3 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais Omisso

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 6 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 4 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 1 mês

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e a Autoridade 
Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. questões que não são 
resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Ministro 
das Finanças

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional?

Não, o orçamento de capital e o 
orçamento operacional são integrados

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para 
a administração de orçamentos, indique qual a disposição que se 
aplica a cada câmara. (Câmara inferior)

Uma comissão orçamental única considera formalmente os 
orçamentos agregados (nível total de receitas e  despesas e 
sua disponibilização para cada sector) e comissões sectoriais 
consideram formalmente gastos para verbas específi cas do sector   

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental 
ligado à Assembleia Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Sim, há um escritório/unidade especializada de pesquisa 
orçamental

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de 
despesas, antes de votar verbas específi cas?

Sim

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do 
orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 1 mês antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 2 meses antes

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar 
o orçamento proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa apenas pode reduzir despesas/receitas 
existentes (ex. a Assembleia Legislativa não pode aumentar os 
itens ou criar novos itens)

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do 
início do ano fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

A proposta orçamental do Executivo tem efeito interinamente, 
ex., por um período limitado

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.35
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, com algumas restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, com restrições

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Semestralmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, mas apenas até um certo limite

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 2

Ano anterior ao último ano fi scal 3

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Não

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 81–100% dos ministérios sectoriais 
têm unidades de auditoria interna 

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Sim, sempre

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

9 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.67

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? A função de gestão da ajuda está dividida entre duas ou mais unidades

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda 
explícita?

Sim, existe tal política como parte de um outro documento (ex., estratégia de 
desenvolvimento nacional ou Documento de Estratégia de Redução da Pobreza)

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão 
da ajuda?

A distribuição das responsabilidades de gestão de ajuda dentro do Governo• 

Regras e directrizes para doadores quando lidam com o Governo• 

Preferências gerais para os tipos de ajuda (ex., donativos ou empréstimos)• 

Preferências gerais para as modalidades de ajuda (ex., ajuda em projecto ou • 

ajuda em programas)
Instruções mais específi cas para cada modalidade de ajuda (ex., ajuda em • 

projectos, ajuda programática, assistência técnica)
Requisitos para fornecimento de informações por doadores• 

Planos de monitorização e avaliação para a implementação da política de • 

gestão de ajuda
P93 Os ministérios/organizações governamentais têm 

permissão para negociar projectos/programas de 
ajuda directamente com agências doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Sim, mas apenas após consentimento prévio explícito da(s) unidade(s) de gestão 
de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Sim, mas apenas após consentimento prévio explícito da(s) unidade(s) de gestão 
de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de 
dados dos fl uxos de ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se trata de um empréstimo ou • 

donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Um orçamento detalhado de acordo com o sistema de classifi cação do Governo• 

Desembolsos efectivos no último ano fi scal• 

Compromissos de despesas para o ano fi scal actual• 

Desembolsos reais para o ano fi scal actual• 

Compromissos de despesas para o próximo ano fi scal• 

Informação de desempenho (ex., objectivos, metas, indicadores)• 

Índice da gestão da ajuda: 0.57
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ZÂMBIA                                                                                                               

Informações gerais

Habitantes (2007) 11,919,869 PIB por capita (2007) 386 (USD constante 2000)

Área total 752,614 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) 4.1%/ano

Tipo de governo República Índice de desenvolvimento humano (2006)a 0.453 (163/179)

Ajuda como % do RNB (2006)a 14.4%

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta

P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém estimativas de 
despesas plurianuais?

Não

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o próximo 
orçamento)?

n/a

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Sim, existem metas ou tectos para cada 
ministério

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? 3 anos

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial de gastos 
para cada ministério?

Sim, para todos os tipos de despesas em 
nível de Divisão

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, indique 
quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 6 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 4 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais 4 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 3 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 2 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 1 mês

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e a 
Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. questões que 
não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Conselho de 
Ministros

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional?

Não, o orçamento de capital e o 
orçamento operacional são integrados

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração 
de orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara 
inferior)

Nenhum envolvimento formal da comissão 
orçamental, mas as comissões podem analisar 
aspectos do orçamento

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à 
Assembleia Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Não

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Não

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 1 mês depois

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 3 meses depois

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o 
orçamento proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa apenas pode reduzir 
despesas/receitas existentes (ex. a Assembleia 
Legislativa não pode aumentar os itens ou criar 
novos itens)

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do 
ano fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

A proposta orçamental do Executivo passa a ter 
efeito

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.06
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, sem restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, sem restrições

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Trimestralmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, não há limites de despesas excessivas 
sem aprovação legislativa

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 2

Ano anterior ao último ano fi scal 1

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Sim

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 81–100% dos ministérios sectoriais 
têm unidades de auditoria interna 

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Sim, na maioria dos casos, mas com 
algumas excepções (ex., auditorias 
militares)

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

9 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.53

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? Está dividida entre duas ou mais unidades
P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda 

explícita?
Sim, existe tal política num documento específi co que foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa e pelo Conselho de Ministros

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão 
da ajuda?

A distribuição das responsabilidades de gestão de ajuda dentro do Governo• 

Regras e directrizes para doadores quando lidam com o Governo• 

Preferências gerais para os tipos de ajuda (ex., donativos ou empréstimos)• 

Preferências gerais para as modalidades de ajuda (ex., ajuda em projecto ou • 

ajuda em programas)
Requisitos para fornecimento de informações por doadores• 

Planos de monitorização e avaliação para a implementação da política de • 

gestão de ajuda
P93 Os ministérios/organizações governamentais têm 

permissão para negociar projectos/programas de ajuda 
directamente com agências doadoras?

Projectos/programas fi nanciados por donativos Sim, mas apenas após consentimento prévio explícito da(s) unidade(s) de 
gestão de ajuda

Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) unidade(s) de gestão 
de ajuda

P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de 
dados dos fl uxos de ajuda recebidos?

Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se trata de um empréstimo • 

ou donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Desembolsos efectivos no último ano fi scal• 

Compromissos de despesas para o ano fi scal actual• 

Desembolsos reais para o ano fi scal actual• 

Compromissos de despesas para o próximo ano fi scal• 

Informação de desempenho (ex., objectivos, metas, indicadores)• 

Índice da gestão da ajuda: 0.65
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Informações gerais

Habitantes (2007) 13,402,661 PIB por capita (2007) n/a

Área total 390,580 km2 Crescimento do PIB por capita (2006–07) n/a

Tipo de governo Democracia parlamentar Índice de desenvolvimento humano (2006)a n/a

Ajuda como % do RNB (2006)a n/a

Fontes: WDI, WFB, DPI, PNUD (vários anos)
a) 2007 não disponível

Formulação do orçamento

Pergunta Resposta
P16 A documentação orçamental submetida à Assembleia Legislativa contém estimativas de 

despesas plurianuais?
Não

P17 Quantos anos abrangem as estimativas de despesas plurianuais (incluindo o próximo 
orçamento)?

n/a

P20 Há metas ou tectos de despesas plurianuais? Não

P21 Quantos anos abrangem as metas/tectos (incluindo o próximo orçamento)? n/a

P23 A Autoridade Orçamental Central impõe limites (tectos) para a solicitação inicial de gastos 
para cada ministério?

Não, não há tais limites

P25 Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento? Por favor, indique 
quantos meses antes do início do ano fi scal ocorre cada uma dessas fases.

O processo orçamental começa na Autoridade Orçamental Central 4 meses

Circular/memorando orçamental é enviada para os ministérios sectoriais 4 meses

Metas de gastos iniciais são enviadas para os ministérios sectoriais Omisso

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais começam 3 meses

As negociações orçamentais com os ministérios sectoriais terminam 2 meses

O conselho de ministros aprova o orçamento 1 mês

P26 Na prática, como são resolvidas as divergências entre os ministérios sectoriais e a 
Autoridade Orçamental Central no processo de preparação do orçamento, i.e. questões que 
não são resolvidas a nível dos funcionários públicos?

A questão é resolvida pelo Ministro das 
Finanças

P27 O orçamento do Governo central é dividido em um orçamento de capital separado do 
orçamento operacional?

Não, o orçamento de capital e o 
orçamento operacional são integrados

Aprovação do orçamento

Pergunta Resposta

P33 Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para a administração 
de orçamentos, indique qual a disposição que se aplica a cada câmara. (Câmara 
inferior)

Uma comissão orçamental única considera 
formalmente todas as questões relacionadas com 
o orçamento. Comissões sectoriais podem fazer 
recomendações, mas a comissão orçamental não tem 
que as seguir

P34 Há um escritório/unidade especializada de pesquisa orçamental ligado à 
Assembleia Legislativa para conduzir análises orçamentais?

Sim, há um escritório/unidade especializada de 
pesquisa orçamental

P37 A Assembleia Legislativa vota primeiro a quantidade total de despesas, antes de 
votar verbas específi cas?

Não

P39 Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?

O orçamento é apresentado à Assembleia Legislativa 2 meses antes

O orçamento é aprovado pela Assembleia Legislativa 1 mês antes

P40 Quais são os poderes formais da Assembleia Legislativa para emendar o 
orçamento proposto pelo Executivo?

A Assembleia Legislativa apenas pode reduzir 
despesas/receitas existentes (ex. a Assembleia 
Legislativa não pode aumentar os itens ou criar 
novos itens)

P43 Se o orçamento não é aprovado pela Assembleia Legislativa antes do início do 
ano fi scal, qual dos seguintes descreve as consequências?

O orçamento do ano passado tem efeito 
interinamente, ex., por um período limitado

Índice das instituições orçamentais legislativas: 0.35
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Execução orçamental

Pergunta Resposta

P52 O governo tem autoridade para cortar/cancelar/rescindir despesas após a aprovação do 
orçamento pela Assembleia Legislativa?

Sim, sem restrições

P53 Os ministros podem redistribuir/transferir fundos entre itens de linha dentro das suas 
responsabilidades?

Sim, sem restrições

P56 Com que frequência é publicada informação sobre a execução de receitas e despesas 
durante o ano fi scal?

Mensalmente

P57 Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma lei/orçamento de verba suplementar ser 
aprovada pela Assembleia Legislativa?

Sim, mas apenas até um certo limite

P58 Quantos orçamentos suplementares ou leis/orçamentos de verbas adicionais foram 
submetidos anualmente nos últimos dois anos?

Último ano fi scal 1

Ano anterior ao último ano fi scal 1

P61 O orçamento do último ano fi scal incluiu alguns fundos de reserva para atender a 
despesas não previstas?

Sim

Contabilidade e auditoria

Pergunta Resposta

P66 Os ministérios sectoriais têm unidades de auditoria interna? Sim, 81–100% dos ministérios sectoriais 
têm unidades de auditoria interna

P69 Os pareceres da Instituição Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) estão disponíveis 
ao público?

Sim, sempre

P70 Quando fi cam publicamente disponíveis as contas verifi cadas pela Instituição Superior de 
Auditoria (Tribunal de Contas)?

Mais de 12 meses após o fi m do ano fi scal

Índice de transparência fi scal: 0.67

Gestão da ajuda

Pergunta Resposta

P90 Onde está localizada a função de gestão da ajuda? A função de gestão da ajuda está dividida entre duas ou mais 
unidades

P91 O Governo tem uma política de gestão da ajuda explícita? Não, não existe tal política

P92 Que elementos estão incluídos na política de gestão da ajuda? n/a

P93 Os ministérios/organizações governamentais têm permissão para 
negociar projectos/programas de ajuda directamente com agências 
doadoras?
Projectos/programas fi nanciados por donativos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) 

unidade(s) de gestão de ajuda
Projectos/programas fi nanciados por empréstimos Não, eles têm que direccionar as agências doadoras à(s) 

unidade(s) de gestão de ajuda
P94 A unidade de gestão da ajuda mantém uma base de dados dos fl uxos de 

ajuda recebidos?
Sim, tal base de dados existe

P96 Que tipo de informação contém esta base de dados? Os termos de cada projecto ou programa (ex., se se trata de • 

um empréstimo ou donativo)
O valor total de cada projecto ou programa• 

Desembolsos efectivos no último ano fi scal• 

Compromissos de despesas para o ano fi scal actual• 

Desembolsos reais para o ano fi scal actual• 

Gestão da ajuda: 0.47


