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As operações e atividades do ParlAmericas no ano fiscal 
de 2019 foram financiadas através do apoio de nossos 
parlamentos membros, organizações parceiras e da 
generosa contribuição do Governo do Canadá  por meio 
do Ministério de Assuntos Globais. O ParlAmericas 
agradece, sinceramente, a contribuição dos parlamentos 
membros, legisladores e legisladoras e parceiros 
pelo inestimável apoio, experiência, tempo e viagens 
que asseguraram a implementação bem sucedida da 
programação do ParlAmericas ao longo do ano. 

Nota: As contribuições em espécie são calculadas 
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 especie 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. 

Fonte: A informação a seguir representa as 
demonstrações financeiras do ParlAmericas auditadas até 
o dia 30 de setembro de 2019 e o Relatório Financeiro 
Anual correspondente, preparado para Conselho de 
Administração do ParlAmericas e demais Parlamentos 
membros.

OPERAÇÕES E FINANÇAS

CONTRIBUIÇÕES  
$2,194,746 

77% Projetos financiados por doadores: $1,691,573

10% Taxas de associação: $214,097

12% Contribuições em espécie dos membros: $253,946

  1% Outras entradas: $35,129

DESPESAS  
$2,036,361 

51% Pessoal: $1,041,773

10% Custos operacionais: $200,277

39% Implementação do programa: $794,312

VALOR INDICATIVO DE CONTRIBUIÇÕES TOTAIS 
$2,934,129 

58% Projetos Financiados por Doadores: $1,691,573

   3% Secretaria Internacional – Contribuições em

 Espécie: $92,948

30% Parlamentos – Taxas + Contribuições em Espécie 

 + Indicativo de Viagem: $871,507

  8% Parceiros – Contribuições em Espécie: $242,972

  1% Outras Entradas: $35,129

https://parlamericas.org/uploads/documents/Relatorio_financeiro_anual_do_ParlAmericas-Em_especie_2019.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Relatorio_financeiro_anual_do_ParlAmericas-Em_especie_2019.pdf
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