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Gastos 2016 
Total $3,411,766 

Pessoal
$684,827

Custos
operacionais
$157,138

Implementação
do programa
$2,569,801
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Contribuições 2016 
Total $3,656,145 

Projetos
financiados por
doadores
$3,343,405

Contribuições
dos membros
$193,122

Contribuções em
espécie dos
membros
$118,202

Relató rió financeiró anual dó ParlAmericas  
Anó fiscal 2016 

As operações e atividades do ParlAmericas durante o ano fiscal de 20161 foram financiadas através do apoio 
de seus parlamentos membros , organizações parceiras e da generosa contribuição do Governo do Canadá 
por meio do Ministério dos Assuntos Globais (GAC – sigla em inglês). 
 
As seguintes informações representam as demonstrações financeiras da ParlAmericas auditadas até o dia 30 
de setembro de 2016. Todos os valores estão em dólares canadenses. De acordo com os regulamentos do 
ParlAmericas, as suas demonstrações financeiras serão auditadas por uma agência independente. 

  

As contribuições em espécie são calculadas apenas quando os valores podem ser razoavelmente 
estimados ou quando a documentação de apoio é fornecida pelo Parlamento Membro.  
 
Reconhecemos que o valor apresentado não é uma representação precisa do valor total do suporte em 
espécie fornecido pelos parlamentos membros e parceiros, no curso normal das operações da 
ParlAmericas. Por isso, buscamos acompanhar e registrar o valor indicativo das contribuições totais 
recebidas em apoio aos programas do ParlAmericas. A informação a seguir representa um valor total 
estimado das operações do ParlAmericas, incluindo contribuições em espécie que não estão 
representadas nas demonstrações financeiras. 
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 Ano fiscal do ParlAmericas: 1o de outrubro a 30 de setembro 



80% 

2% 

14% 
4% 

<1% 

Valor indicativo de contribuições 
toais 2016 - $4,171,107 

Projetos financiados por doadores
$3,343,405

Contribuições em espécie da Secretaria
Internacional
$95,124

Contribuições dos parlamentos - Cotas +
em espécie + indicativo de viagem
$561,815

Contribuições em espécie de parceiros
$168,347

Outras entradas $1,416

*Contribuições em Espécie da 

Secretaria Internacional   

O programa do ParlAmericas 
recebe o apoio de estudantes 
universitários baseados em 
Ottawa, que oferecem o seu 
contributo através de estágios 
voluntários. Da mesma forma, a 
equipe da Secretaria 
Internacional contribui com horas 
extras de trabalho não 
remunerado para apoiar a 
execução dos programas do 
ParlAmericas. 
 

** Contribuições em Espécie dos 

Parlamentos 2 

1. O ParlAmento do Canadá 

contribui com o 

funcionamento da Secretaria Internacional do ParlAmericas disponibilizando o espaço de 

escritórios dentro da área parlamentar e acesso ao suporte de TI da Câmara dos Comuns. 

2. Os parlamentos anfitriões das atividades do ParlAmericas cobrem uma série de despesas 
relacionadas à realização das atividades. 

3. Os parlamentos também prestam apoio em espécie, financiando os custos de viagem das e dos 
parlamentares que participam das atividades do ParlAmericas fora de seus respectivos países de 
origem. O ParlAmericas atribui um valor indicativo de $ 1.200,00 dólares canadenses por pessoa 
em viagem, como valor aproximado dessa contribuição. 
 

*** Contribuições em Espécie de Organizações Parceiras 
O ParlAmericas trabalha com alguns parceiros no processo de implementação de suas atividades. A 

contribuição recebida é diversificada, como se explica a seguir: 

1. Contribuem com o conhecimento técnico do conteúdo específico oferecido nas atividades; 
2. Apoio em espécie financiando seus custos de viagem para participar das atividades do 

ParlAmericas; 
3. Apoio em espécie financiando custos de viagem de alguns parlamentares que participam das 

atividades do ParlAmericas; e 
4. Apoio em espécie para cobrir despesas relacionadas com a organização de atividades conjuntas. 

 
As contribuições em espécie são calculadas quando os valores podem ser razoavelmente estimados ou, 
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 Reconhecemos que o valor apresentado não inclui o contributo inestimável feito pelas e pelos parlamentares e 

funcionários parlamentares, que trabalham com o ParlAmericas na implementação e monitoramento de sua 

programação. 

  



quando as organizações parceiras fornecem a documentação de apoio. Esta informação é registrada 
pelo ParlAmericas para fins informativos. 


