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Em virtude do mútuo objetivo de 

trabalhar em prol do 

desenvolvimento sustentável e 

colocar em prática a transparência, 

apresentamos o GUIA DE  

PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

 

O que é o GUIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS? 

Um instrutivo com objetivo de apoiar e facilitar a execução dos recursos financeiros, a apresentação 

de relatórios e prestações de contas a todas as organizações que desenvolvem projetos com 

aportes financeiros da Fundación Avina e Avina Américas. 

Vamos exemplificar as fases e as ações necessárias para garantir o uso eficiente dos recursos e o 

êxito na administração do projeto.  

Este guia contempla informações gerais e podem existir situações que requeiram procedimentos 

específicos** para atender solicitações dos financiadores ou das legislações locais de cada país.  

**Estes serão informados na assinatura do contrato. 
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Apresentação da proposta e 

documentação legal da organização. 

Resposta e assinatura do Formulário Due Diligence. 

* Verificação de Riscos Ambientais e Sociais em caso de aportes 

financeiros iguais ou superiores a 50 mil dólares. 

*Para projetos com Avina Americas se considera resposta e   

Assinatura do “Pre-grant Inquiry form”. 

Quais são as fases do projeto? 

Assinatura do contrato. 

Entrega dos alcances (hitos) e compromissos acordados.  

Apresentação da prestação de contas com relatório  

narrativo e financeiro geral. 

* Aplicável para prestações de contas intermediárias ou finais 
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Apresentação de proposta e 

documentos legais da organização
 

A fase inicial do projeto é a apresentação de uma proposta narrativa e financeira, juntamente com 

os dados legais da organização e seus representantes legais, que deve conter o objetivo principal, 

os resultados esperados, o cronograma de atividades e o orçamento. 

Os documentos legais podem ser diferentes, de acordo com o país que emitirá o contrato, mas são 

todos os documentos que respaldam a constituição da organização.  

Abaixo demonstramos um quadro geral: 

 

 

Evidência do status legal da organização (artigos de incorporação, estatutos, 

atas de constituição, etc). 
 

 

 

Cópia da ata de eleição ou procuração do (a) representante legal. 

 

 

 

Cópia do documento de identificação do (a) representante legal. 

 

 

 

Informação bancária. 

 

 

 

Cópia do documento que comprove a vigência da entidade – exemplos: 

certificado de registro, últimos estados financeiros, notas nos meios de 

comunicação, site, etc. 
 

 

 

Para projetos com Avina Américas, se solicita o Form W8 disponível no site 

da Avina. 
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Todos os formulários estão disponíveis no site https://www.avina.net/politicas-y-protocolos/, 

seção titulada “Guia de prestação de contas”, itens: “Formulários Espanhol”, “Formulários 

Português” o “Formulários Inglês”. 

 

Com relação ao orçamento é importante saber: 

a) Todas as linhas devem corresponder ao resultado esperado, ser vinculado ao desenvolvimento das 

atividades e seguir o REGULAMENTO DE COMPRAS PARA ALIADOS disponível no site www.avina.net, 

seção titulada “Quem somos”, página “Políticas e Protocolos”. 

 

b) Se tem a previsão de aportes pessoais ou de outras organizações, deve indicar a contrapartida 

1estimada. 

 

c) Para os recursos é imprescindível tomar nota que não poderá destinar recursos em nenhuma 

circunstância a qualquer pessoa natural ou organização que tenha envolvimento com abuso, 

discriminação, exploração, abuso sexual ou laboral, ou que viole os direitos humanos; incluídos, mas 

não limitando as crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade. 

 

É vedado destinar pagos a pessoas ou organizações que se encontrem nas listas da Oficina de Control 

de Activos Extranjeros (OFAC), assim como seus membros da junta diretiva, sócios e representante 

legal. O processo de verificação mencionado se realiza no site https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/. 

 

Essas informações são a base para aprovação de um projeto. Sugerimos utilizar os formatos 

indicados por Avina, que incorporam todos os pontos solicitados. Caso- apresente em um 

formato distinto, deve garantir que as informações solicitadas estejam incorporadas. 

 

 

 

 
1 As CONTRAPARTIDAS são fundos arrecadados para aplicação nos projetos os quais aporta Avina e a organização 

parceira. Podem ser: em efetivo, quando tem contribuições em dinheiro ao projeto tanto do aliado como de outras 

partes ou em espécie, que são custos diretos do projeto que não se traduzem em ingressos financeiro. 

https://www.avina.net/politicas-y-protocolos/
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
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Resposta e assinatura do 

formulário Due Diligence  

 

Com objetivo de cumprir com ação de devida diligência acordado com nossos financiadores, 

reafirmando nosso princípio de transparência e como parte do Compliance da Fundación Avina, 

solicitamos as indicações e assinatura do Formulário Due Diligence. 

As respostas das perguntas têm um critério informativo e serão resguardadas pela nossa Política de 

Privacidade de Dados, publicadas no site www.avina.net, seção titulada “Quem somos”, página 

“Políticas e Protocolos”, e informado ao nosso financiador caso o requeira.  

Quem deve responder e assinar é o representante legal da organização ou a pessoa natural 

prestadora do serviço.  O formulário está disponível no site www.avina.net. 

 

* Verificação de Riscos Ambientais e Sociais quando aplicável 

Em caso de aportes financeiros iguais ou superiores a 50 mil dólares, a organização terá a obrigação 

de cumprir com o Procedimento de Diagnóstico de Riscos Ambientais e Sociais. É necessário 

responder e assinar a LISTA DE VERIFICAÇÃO, disponível no site www.avina.net.  

*Pregrant Inquiry form 

Em caso de projetos com Avina Américas, a organização terá a obrigação de responder e assinar o 

“Pre-Grant Inquiry Form”, disponível no site www.avina.net. 

Assinatura do contrato 

 

Aprovada a proposta e finalizado o processo de registro interno, o próximo passo é assinar o 

contrato. O documento legal onde se formaliza o projeto com a organização que se faz responsável 

para cumprir com o objetivo, todas as metas, indicadores e resultados que contém no documento, 

administrar e executar os recursos financeiros outorgados segundo o estabelecido no orçamento e 

apresentar relatórios de prestação de contas.  

http://www.avina.net/
http://www.avina.net/
http://www.avina.net/
http://www.avina.net/
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As obrigações, direitos e responsabilidades das partes, o prazo do projeto, o cronograma de 

desembolsos e entregas são parte do contrato. Destacamos a necessidade do conhecimento e 

entendimento das Políticas, do Regulamento de Compras, do Código de Ética e Protocolos AVINA, 

disponíveis em www.avina.net , seção titulada “Quem somos”, página “Políticas e Protocolos”. 

Em casos que requeiram procedimentos específicos para atender solicitações dos financiadores ou 

das legislações locais de cada país, estes serão informados no contrato e/ou no momento do 

seguimento e implementação por parte da equipe Avina, que estará sempre disponível para 

esclarecer e apoiar no que for necessário. 

Entrega de alcances e compromissos 

acordados 

 

As entregas constituem a realização ou o cumprimento das atividades, decisões, produtos, fases de 

um trabalho ou obra, indicadores de avanços, etc. Que refletem que o projeto está avançando com 

êxito ao cumprimento dos objetivos definidos.  

Todos os projetos têm um objetivo e entregas previstas para comprovação do cumprimento, estes 

estão evidenciados no ANEXO B – Cronograma de Alcances (hitos), Desembolsos e Compromissos 

do contrato. As entregas previstas são o reflexo do que foi colocado na proposta e é imprescindível 

o cumprimento dentro do prazo previsto.  

 O formato da entrega pode variar de acordo com as solicitações. Recomendamos não utilizar 

arquivos editáveis para evitar modificações ou Links, se necessário, sugerimos incorporar uma 

imagem da página web/site onde se detalha a informação, para evitar perder caso sejam 

desativados. 

 

http://www.avina.net/
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Apresentação da prestação de 

contas com relatório narrativo e 

financeiro geral 

 

Relatório Narrativo: 

Para fazer o relatório narrativo, deve-se considerar a proposta apresentada. É o documento onde 

será detalhado tudo o que aconteceu no desenvolvimento do projeto. 

A narrativa se dá a partir dos objetivos alcançados, o detalhamento das atividades realizadas e as 

datas, os problemas e dificuldades na implementação, como foram resolvidos os desafios e 

conflitos, as conquistas, lições aprendidas, ações de comunicação e, se houver, informações 

adicionais. 

Todas as informações consideradas importantes sobre a execução do projeto devem constar neste 

relatório. 

Caso possua anexos adicionais como apresentações, pôsteres, comunicados, reportagens, 

fotografias, etc, solicitamos que a entrega seja preferencialmente em versão digital e não editável. 

Caso o relatório tenha links, sugerimos que também seja incorporada uma imagem da página onde 

as informações são detalhadas. 

 

Relatório Financeiro: 

 

Uma prestação de contas financeira é o resultado de como o recurso foi aplicado. Deve ser baseada 

na verdade, resultados alcançados, em informações, documentos e um arquivo de evidências 

legitimo.  

Para elaboração do arquivo deve-se realizar uma comparação entre o orçamento total aprovado e 

o executado, 2justificar as diferenças iguais ou superiores a 20%. A informação deve estar de acordo 

com as atividades previstas no projeto e as datas do contrato assinado. 

Em caso de contrapartida executada, deve indicar os valores e a comparação com o estimado na 

proposta inicial. Anexo a prestação, deve destacar o nome da organização doadora e indicar os 

valores em espécie e/ou em efetivo. 

 
2 Para as justificativas deve evidenciar a comparação entre o orçamento e o executado com as variações em 

dinheiro e percentuais, em tal contexto, toda diferença igual ou superior a 20% das rubricas principais deve ser 

justificada, seja a diferença maior ou menor ao orçado. 
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 *No formato disponibilizado por Avina o destaque deve ser no quadro Detalhe da 

Contrapartida Executada e deve coincidir com o quadro geral da contrapartida estimada e 

executada. 

Os comprovantes dos pagamentos efetuados durante a execução do projeto, ou a forma que eles 

foram contabilizados, que constituem o respaldo da utilização dos fundos, podem ser solicitados 

por Avina ou por financiadores envolvidos durante o prazo de execução do projeto ou o prazo 

previsto por lei local.  

Importante: A pedido específico de um financiador ou da legislação local, pode ser obrigatório 

apresentar os comprovantes com a prestação de contas e/ou contas bancárias exclusivas para 

o projeto. Se for o caso, este estará indicado no contrato assinado ou informado por escrito 

pelo responsável por parte da Avina.  

Sugerimos manter um arquivo de movimento contábil digital com todos os dados e 

documentos referentes aos pagamentos (faturas, comprovantes de transferência, registro 

contábil, etc), assim como os balanços e relatórios contábeis e nomear considerando a seguinte 

estrutura: Ano-Mês-Dia – Número da Fatura – Fornecedor – Moeda e Valor 

 
 

Se recomenda organizar a informação e documentos de respaldo mensalmente, tais como: 

documentos fiscais que comprovem a transação, planilha com a lista de pagamentos, conciliada com 

os comprovantes, livro contábil com as transações de todos os gastos registrados; saldo da conta 

bancária; documentos de respaldo das entregas ou desempenho das atividades (ex.: foto do 

equipamento que mostre a descrição do ativo – marca, modelo – e estado de conservação, arquivo 

digital de produto de consultoria, relatório de assistência e eventos e fotos, etc.); relatório descritivo 

com resultados, entre outros. Fundación Avina poderá solicitar os documentos a qualquer momento 

Projeto Avina Nº 2020-00XXX 

 N.º Fatura-Fornecedor-Moeda-Valor Ano-mês-dia 

2020-10-23 

2021-03-15 

 Fatura 07-DHL-R$279 

2021-03 Movimento Contábil 

 Fatura 555-Delta-R$1.000 
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durante a execução do projeto ou ao momento de revisar a prestação de contas e/ou em processos 

de auditorias.  

Para todo e qualquer gasto/pagamento deve haver um documento fiscal e estar em uma das 

categorias do orçamento. Os gastos podem ser comprovados mediante aos documentos, devendo as 

faturas/recibos e outros, serem emitidos em nome da organização e com todas as informações 

referentes ao gasto, como: data, descrição dos produtos ou serviços e atividade realizada e dados 

legais das partes. Além disso, deve cumprir com o Regulamento de Compras e Políticas Avina, 

disponíveis em www.avina.net, seção titulada “Quem somos”, página “Políticas e Protocolos”. 

Se o relatório financeiro resultar em saldo remanescente ou rendimentos ganhos, os valores deverão 

ser devolvidos a Avina. Para o uso desse recurso deve existir um acordo por escrito sobre a utilização, 

indicando o objetivo pelo qual os eventuais saldos serão destinados e o valor a ser utilizado. Se não 

existir um acordo prévio sobre a utilização dos saldos, a organização deverá reembolsar a Avina. 

Estas informações são a base para a apresentação do relatório financeiro (ou narrativo). Sugerimos 

utilizar os formulários indicados por Avina que incorporam todos os pontos requeridos para 

prestação de contas. Caso apresente em um formato distinto, garantir que as informações 

solicitadas estejam incorporadas. 
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 BOAS PRÁTICAS 

o Consultar o contrato assinado, o Guia de prestação de contas e/ou a equipe 

Avina sempre que tiver alguma dúvida; 

o Manter sistemas de informação financeira e de controles internos contábeis e 

administrativos, com a finalidade de aportar a documentação necessária que 

permita a verificação das aquisições e dos gastos do projeto e que facilite a 

preparação oportuna de estados financeiros, orçamentos e relatórios; 

o Estruturar um nível contábil, com um centro de custo para ter uma fácil 

visualização e aumentar a transparência; 

o Fazer os pagamentos por transferência bancária; 

o Verificar o orçado x executado antes de realizar novos pagamentos; 

o Realizar as entregas dentro do prazo; 

o Utilizar os recursos aportados por Avina exclusivamente para o projeto; 

o Os fornecedores selecionados devem estar verificados na OFAC, como meio de 

garantir os antecedentes dos mesmos; 

o Observar práticas contábeis aceitas que assegurem a correta administração dos 

fundos; 

o Garantir que as pessoas ou organizações envolvidas na execução do projeto 

cumpram com as Políticas e Protocolos da Fundación Avina; 
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NÃO ESTÁ PERMITIDO: 

o Modificar o orçamento ou atividades sem aprovação por escrito da 

Fundación Avina; 

o Pagamentos sem documento fiscal ou com documentos rasurados; 

o Pagamentos fora do prazo do contrato assinado; 

o Fazer operações ou transações financeiras que podem acarretar riscos 

especulativos ou de outro tipo; 

o Pagamentos a pessoas ou organizações que não atendem as Políticas 

e Protocolos Avina; 

o Aquisição de produtos ou serviços que envolvam mão de obra infantil 

ou de exploração laboral, segundo estabelece a Organização 

Internacional de Trabalho (OIT); 

o Contratar empresas/pessoas com condenações comprovadas, por 

casos de corrupção, fraudes e outras más práticas.   
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Posso modificar o orçamento ou uma atividade do protejo? 

Para fazer uma modificação ao orçamento ou qualquer alteração ao que foi acordado em 

contrato, deve realizar uma solicitação ao coordenador do projeto com a modificação e o 

detalhe por qual se deseja modificar. Aprovado é realizada e assinada uma emenda. 

Como se calcula a contrapartida do projeto? 

Deve considerar as contribuições financeiras ou não financeiras utilizadas para executar o 

objetivo do contrato. Podem ser capacitações, assistência técnica, tempo dedicado e tudo 

aquilo que faz parte da execução do projeto e não estavam no orçamento aprovado por 

Avina. 

O que fazer caso seja necessário postergar o prazo do projeto? 

Deve enviar uma solicitação por e-mail indicando os motivos para extensão do prazo ao 

coordenador do projeto por parte da Avina, que fará a análise das condições e, sendo 

aprovado, será solicitado assinatura de uma emenda ao contrato 

Se tenho saldo de rendimento ou do projeto o que devo fazer? 

Para o uso deste recurso deve existir um acordo prévio por escrito onde se indique o 

objetivo ao qual o saldo será destinado e o montante a ser utilizado. Se não existir uma 

aprovação sobre a utilização dos fundos, a organização deverá reembolsar a Avina o 

montante apresentado na prestação de contas final do projeto. 

Como é realizado o desembolso do projeto? 

O primeiro desembolso se realiza mediante a transferência bancária em nome da 

organização depois da assinatura do contrato. Os demais, se existir, se darão de acordo 

com as entregas e prazos acordados no contrato e emendas. 

Quantas vezes devo atualizar o saldo, consultar, revisar, recorrer ao orçamento? 

As vezes que sejam necessárias, principalmente antes de iniciar uma atividade, afim de 

conhecer o saldo disponível. É fundamental saber quanto de recurso tem por categoria 

para não exceder o orçamento aprovado.   

 

 



 
 


