
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Finanças e Administração 
15.a reunião 
22 setembro 2014 (16h30) 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 
 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar FA-83/14 Rev. 1 

2. Relatório sobre a reunião de 3 de março de 2014 – aprovar FA-82/14 

3. Situação financeira – notar 
 
 O Comitê apreciará um relatório sobre a situação financeira. 

FA-86/14 

4. Prédio – apreciar 
 

O contrato de locação da sede da OIC vence em 2017.  O Comitê 
apreciará um relatório sobre as opções disponíveis para a 
Organização no momento da renovação do contrato de locação e 
sobre a discussão deste tópico com o locador. 

FA-85/14 

5. Reestruturação da OIC – apreciar 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre a situação da 
reestruturação. 

verbal 

6. Contribuições em atraso – apreciar 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre a evolução da 
situação dos pagamentos por saldar, mencionando discussões 
com ex-Membros com saldos devedores de longa data. O Comitê 
apreciará uma análise do percurso histórico das contribuições 
pendentes e dos juros perdidos em consequência. 

FA-84/14 
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7. Designação de auditores registrados – apreciar 
 

Nos termos da regra 14 do Regulamento de Finanças e 
Disposições Financeiras da Organização, o Diretor-Executivo, em 
consulta com o Comitê de Finanças e Administração e o Conselho, 
deve todos os anos designar auditores registrados. O Comitê 
considerará se os atuais auditores – a firma Smith Williamson, 
designada pela primeira vez em setembro de 2009 – devem 
voltar a ser designados. 

verbal 

8. Bancos – examinar 
 

Nos termos da regra 10 do Regulamento de Finanças e 
Disposições Financeiras da Organização, o Comitê deve examinar 
a questão do banco ou bancos em que a OIC mantém fundos e 
encaminhar sua recomendação ao Conselho a respeito dessa 
questão. O Comitê examinará a lista dos bancos em que a OIC 
pode manter fundos. 

FA-87/14 

9. Outros assuntos – apreciar 
 

Presidente e Vice-Presidente para 2014/15:  O Conselho aprovará 
a composição do Comitê para 2014/15 durante sua 113.a sessão, 
em setembro de 2014.  Em sua primeira reunião, em março de 
2015, o Comitê designará um Presidente e um Vice-Presidente 
para 2014/15. 

verbal 

10. Data da próxima reunião – apreciar 
 

A próxima reunião se realizará em Londres na altura da 114.a sessão 
do Conselho, no período de 2 a 6 de março de 2015.  

verbal 

 
 
 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Regulamento de Finanças e Disposições Financeiras da Organização Internacional do Café 
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