
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Finanças e Administração 
21.a reunião 
19 setembro 2016 (09h30) 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 
 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar FA-130/16 Rev. 2 

2. Relatório sobre as reuniões de 9, 10 e 11 de março de 2016 – 
apreciar e, se apropriado, aprovar 

FA-128/16 

3. Relatório sobre a reunião intersessional de 7 de julho de 2016 – 
apreciar e, se apropriado, aprovar 

FA-134/16 

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

FA-135/16 Rev. 1 

5. Prédio – apreciar 
 

O contrato de locação da sede da OIC vence em 2017.  O Diretor-
Executivo apresentará relatório sobre a situação da procura de 
locais alternativos para a sede da OIC e de negociações que 
estejam em curso. 

FA-136/16 

6. Contribuições em atraso – apreciar 
 

O Chefe de Finanças e Administração apresentará relatório 
sobre o progresso obtido no recebimento de contribuições em 
atraso.  O documento FA-138/16 contém uma comunicação do 
Iêmen e o documento FA-139/16 contém uma proposta do Peru 
para considerar o reescalonamento das contribuições em atraso. 

FA-138/16 
FA-139/16 
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P 

http://dev.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-128p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-134p-report-intersessional.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-135-r1p-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-136p-premises-update.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-138p-communication-yemen.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-139p-peru.pdf
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7. Designação de auditores registrados – apreciar 
 

O Chefe de Finanças e Administração apresentará relatório 
sobre o processo de licitação para a designação de auditores 
registrados. 

FA-137/16 

8. Contrato do Diretor-Executivo – apreciar 
 

O Comitê apreciará a questão do contrato do Diretor-Executivo, 
que expira em 30 de setembro de 2016. 

verbal 

9. Cargo do Chefe de Finanças e Administração – apreciar 
 

O Chefe de Finanças e Administração deve aposentar-se no 
início de 2017.  O prazo para candidatura vence em 31 de 
outubro de 2016. 

ED-2222/16 Rev. 1 

10. Revisão do Estatuto e Regulamento do Pessoal – apreciar 
 

O Comitê apreciará uma versão revisada do projeto do Estatuto 
e Regulamento do Pessoal preparada pelo Diretor-Executivo e o 
pessoal da OIC. 

FA-133/16 

11. Escalas de vencimentos, subsídios e base para as contribuições  
 ao Fundo de Previdência – apreciar e, se apropriado, 
 recomendar aprovação  
 

O Comitê apreciará proposta para a revisão das escalas de 
vencimentos, salários-família e gratificação por conhecimento de 
idiomas, além da base para as contribuições ao Fundo de 
Previdência do pessoal da categoria de Serviços Gerais.  

FA-140/16 

12. Revisão Estratégica – apreciar 
 

Os Membros são convidados a fazer comentários sobre os 
resultados da Revisão Estratégica, concentrando-se, em especial, 
nas recomendações relativas a finanças e administração. 

WP-Council 269/16 Rev. 1 

13. Outros assuntos – apreciar 
 

Presidente e Vice-Presidente para 2016/17: O Conselho 
aprovará a composição do Comitê para 2016/17 durante sua 
117.a sessão.  Em sua primeira reunião, em março de 2017, 
o Comitê designará um Presidente e um Vice-Presidente para 
2016/17. 

verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-137p-auditors.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/ed-2222-r1p-post-head-finance-administration.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-133e-draft-staff-regulations-rules.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-140p-salary-general-service.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wp-council-269-r1p-strategic-review.pdf
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14. Data da próxima reunião – apreciar 
 

A próxima reunião será realizada em Londres, Reino Unido, na 
altura da 118.a sessão do Conselho, no período de 13 a 17 de março 
de 2017.  

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://dev.ico.org/documents/icc-102-8p-rules-financial-final.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13p-tor-committees.pdf
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