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• as questões relacionadas com a fiscalização do 
orçamento pelo legislativo;

• as capacidades analíticas específicas dos GPO para 
analisar os relatórios de execução dos orçamentos; e

• técnicas de análise orçamental.

Objectivos do módulo



A fiscalização do orçamento pelo órgão legislativo durante a 
execução orçamental é imprescindível para a responsabilização. 
Todavia, a qualidade, a utilidade e a frequência dos relatórios de 
execução orçamental em Africa é variável. A fiscalização pelo 
parlamento durante a execução orçamental tem os seguintes 
objectivos :
• detectar desvios do orçamento antes do fim do exercício e informar-se 

sobre esses desvios para garantir a prestação de serviços;

• evitar o  ‘dumping’ orçamental (quando os MDA utilizam maior parte das 
suas verbas no último trimestre para melhorar os seus índices de despesa e 
evitar não receber verbas no futuro devido ao fraco desempenho;

• avaliar a aplicação dos pressupostos macroeconómicos durante a execução 
orçamental e reafectar despesas consoante as mudanças ao quadro 
orçamental, receitas recebidas, necessidades e capacidade de absorpção
dos MDA; 

• aprovar as transferências em conformidade com a lei; e

• Propor soluções aos desafios.

Porque são necessárias estas capacidades?



Os GPO podem prestar apoio às diversas comissões 
parlamentares ao:

• calcular os desvios orçamentais entre o trimestre anterior do mesmo 
exercício e o mesmo trimestre do exercício anterior para identificar as 
tendências problemáticas como a subutilização persistente para evitar o 
‘dumping’ orçamental e a despesa excessiva; 

• identificar os MDA que apresentam tendências problemáticas para 
solicitar explicações sempre que surjam diferenças significativas entre o 
que foi orçamentado e os efectivos resultados; e

• ajudar as comissões com os cálculos para poder justificar a transferência 
de verbas durante o reajustamento do orçamento pelo parlamento.

Análise dos relatórios orçamentais 
mensais/trimestrais



Obrigado


