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Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar WP-Finance 45/07 
Rev. 1 

2. Situação financeira – notar 
 
 O Chefe de Finanças e Administração apresentará relatório sobre a 

situação financeira. 

WP-Finance 48/07 

3. Contas Administrativas da Organização relativas ao 
exercício financeiro de 2005/06 e Relatório de Auditoria – 

 recomendar aprovação 
 
 Em sua reunião de janeiro de 2007, a Comissão examinou 

preliminarmente o documento EB-3925/07, que contém as Contas 
Administrativas, e continuará seu exame antes de submetê-lo à 
Junta Executiva.  

EB-3925/07 

4. Contribuições em atraso – apreciar 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre o progresso 
conseguido na recuperação de contribuições em atraso, incluindo 
pagamentos da República Democrática do Congo e de Uganda, de 
acordo com os cronogramas convencionados em janeiro de 2007.  
Por recomendação da Comissão, o Conselho apreciará projetos de 
Resolução restaurando os direitos de votos de ambos os países.    
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Em setembro de 2006, o Conselho restaurou os direitos de voto do 
Panamá, que recentemente regressara à Organização, mas devia 
contribuições de exercícios financeiros anteriores, e notou que a 
questão deveria ser mantida em exame.  O Diretor-Executivo 
apresentará relatório. 

5. Projeto de Orçamento Administrativo para o exercício  
 financeiro de 2007/08 – apreciar  
 

A Comissão de Finanças apreciará o projeto de Orçamento 
Administrativo para o exercício financeiro de 2007/08.  

WP-Finance 47/07 

6. Subsídio de educação e salário-família do pessoal das  
 categorias Profissional e Superior – apreciar  
 e recomendar à aprovação da Junta Executiva 
 

A Comissão de Finanças apreciará o documento de trabalho 
WP-Finance 46/07, que contém propostas para a revisão do 
subsídio de educação e dos salários-família do pessoal das 
categorias Profissional e Superior. 

WP-Finance 46/07 

7. Outros assuntos – apreciar verbal 

8. Data da próxima reunião – notar 
 
 Sugere-se que a Comissão poderia voltar a se reunir em junho ou 

julho de 2007. 

verbal 

 


