
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Finanças e Administração 
18.a reunião 
28 setembro 2015 (11h00) 
Milão, Itália 

 
Projeto de ordem do dia 
 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar FA-104/15 Rev. 1 

2. Relatório sobre as reuniões de 2 e 5 de março de 2015 e  
sobre a reunião intersessional de 30 de julho de 2015 – aprovar 

FA-103/15 
FA-112/15 

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

FA-108/15 

4. Prédio – apreciar 
 

O contrato de locação do prédio da OIC vence em 2017.  O Diretor-
Executivo apresentará relatório sobre os resultados de uma 
pesquisa adicional realizada sobre locais alternativos para a OIC. 

FA-109/15 

5. Projeto de Orçamento Administrativo para  
 o exercício financeiro de 2015/16 – apreciar  
 

O Comitê apreciará a versão revisada do projeto de Orçamento 
Administrativo para o exercício financeiro de 2015/16, um 
resumo da análise de custos e uma análise das contribuições 
pró-forma ao Orçamento Administrativo. 

FA-96/15 Rev. 1 
FA-97/15 Rev. 1 
FA-107/15 

6. Contribuições em atraso – apreciar 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre o avanço no 
recebimento dos pagamentos em atraso.  A Secretaria realizara uma 
pesquisa mais aprofundada sobre as sanções disponíveis à OIC, 
incluindo multas pelos atrasos no pagamento de contribuições, 
bem como a suspensão de direitos e serviços além dos direitos de 
voto, desde que em consonância com o AIC de 2007. 

FA-110/15 

FA 104/15 Rev. 1 
 
9 setembro 2015 
Original:  inglês 
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http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-103p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-96-r1p-budget-2015-16.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-107p-assessed-contributions-2015-16.pdf
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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. Revisão do Estatuto e Regulamento do Pessoal – apreciar 
 

Por solicitação da União Europeia, uma revisão do Estatuto e 
Regulamento do Pessoal da Organização está sendo feita à 
luz dos estatutos e regulamentos de outras organizações 
internacionais.  Um relatório sobre o andamento dessa revisão 
será apresentado. 

FA-111/15 

9. Chefe de Operações – notar 
 

O Chefe de Finanças e Administração apresentará relatório sobre 
as candidaturas recebidas para o posto de Chefe de Operações. 

verbal 

10. Outros assuntos – apreciar 
 

Presidente e Vice-Presidente para 2015/16: O Conselho aprovará a 
composição do Comitê para 2015/16 durante sua 115.a sessão.  
Em sua primeira reunião, em março de 2016, o Comitê designará 
um Presidente e um Vice-Presidente para 2015/16. 

verbal 

11. Data da próxima reunião – apreciar 
 

A próxima reunião será realizada em Adis Abeba, Etiópia, na 
altura da 116.a sessão do Conselho, no período de 9 a 11 de 
março de 2016.  

verbal 

 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Regulamento de Finanças e Disposições Financeiras da Organização Internacional do Café 

Termos de referência para o Comitê de Finanças e Administração (Anexo V) 

 

http://www.ico.org/documents/icc-102-8p-rules-financial-final.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13p-tor-committees.pdf

	9 setembro 2015
	P
	Projeto de ordem do dia
	Comitê de Finanças e Administração

