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PANORAMA DO RELATÓRIO FINANCEIRO DO DIRETOR 

CORRESPONDENTE A 2018 

 

 

Conteúdo do Relatório Financeiro do Diretor 

 

1. Conforme exigido pelo parágrafo 13.2 do Regulamento Financeiro, um relatório 

final apresentando a situação financeira atual da Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) está sendo elaborado com referência ao período de apresentação de informações 

financeiras de 2018. Esse relatório conterá as demonstrações financeiras da OPAS em 

31 de dezembro de 2018, bem como o relatório e o parecer do Auditor Externo sobre as 

demonstrações financeiras da Organização referentes a 2018. 

Elaboração do Relatório Financeiro do Diretor 

 

2. As demonstrações financeiras da OPAS serão elaboradas em conformidade com as 

Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público (IPSAS, por sua sigla em 

inglês). 

 

3. As demonstrações financeiras referentes a 2018 da Organização Pan-Americana 

da Saúde abrangem: 

 

a) A demonstração da situação financeira, 

b) A demonstração do desempenho financeiro, 

c) A demonstração das mutações do ativo líquido, 

d) A demonstração dos fluxos de caixa, 

e) A comparação dos montantes orçados e efetivos, e 

f) As notas, formadas por um resumo das principais políticas contábeis e outras 

informações pertinentes. 
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Auditoria externa 
 

4. O Auditor Externo da OPAS, o Escritório Nacional de Auditoria (NAO, por sua 

sigla em inglês) do Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte, emitirá um parecer 

indicando se as demonstrações financeiras da Organização representam a sua posição 

efetiva de maneira exata e até que ponto elas estão em conformidade com suas normas 

contábeis. 

 

5. O Auditor Externo começará a auditoria das demonstrações financeiras referentes 

ao período de apresentação de informações financeiras de 2018 em 11 de março. Em 

conformidade com o parágrafo 14.9 do Regulamento Financeiro, o Relatório do Auditor 

Externo deve ser concluído, assinado e apresentado à Diretora, juntamente com as 

demonstrações financeiras auditadas, até 15 de abril de 2019. 

Etapas da elaboração do relatório 

 

6. Em março de 2019, a OPAS apresentará à 13ª Sessão do Subcomitê para 

Programas, Orçamento e Administração um panorama preliminar sobre o desempenho 

financeiro da Organização com referência ao período de apresentação de informações 

financeiras de 2018 ficando pendente a conclusão da auditoria externa. Esse resumo 

preliminar conterá: 

 

a) um resumo da situação das receitas e despesas da OPAS em 2018; 

b) um resumo dos ativos e passivos agregados da OPAS. 

 

7. Uma vez finalizado e assinado, o Relatório Financeiro do Diretor, juntamente com 

o Relatório do Auditor Externo, será submetido à apreciação da 164ª Sessão do Comitê 

Executivo, que o encaminhará ao 57º Conselho Diretor. O Relatório Financeiro do 

Diretor e o Relatório do Auditor Externo serão disponibilizados ao público no website da 

OPAS. 

Situação financeira preliminar não auditada 

 

8. Os dados financeiros preliminares não auditados da Organização Pan-Americana 

da Saúde refletem uma receita consolidada total de US$ 1.393 milhões,1 em comparação 

com $1.509 milhões em 2017. A despesa consolidada total da OPAS somou 

$1.369 milhões em 2018, frente a $1.511 milhões em 2017. 
 

9. Durante o ano de 2018, foram recebidos pagamentos para quitar as contribuições 

fixas, tanto correntes como atrasados, de 36 Estados Membros, Estados Participantes e 

Membros Associados. Ainda com relação às contribuições fixas de 2018, 24 Membros 

                                                 
1  A menos que indicado de outra forma, todos os valores monetários neste relatório são expressos em 

dólares dos Estados Unidos. 
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pagaram suas contribuições integralmente, 6 Membros fizeram pagamentos parciais e 

12 Membros não fizeram pagamentos. 

 

10. As receitas diversas creditadas no Orçamento Ordinário totalizaram $10,4 milhões 

durante o ano de 2018. 
 

Ação pelo Subcomitê para Programas, Orçamento e Administração 

 

11. O Subcomitê é convidado a tomar nota deste panorama do Relatório Financeiro do 

Diretor e fazer as observações e recomendações que considere pertinentes. 

 

 

- - - 

 

 

 


