
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Finanças e Administração 
25.a reunião 
25 setembro 2017 (16h00) 
Yamoussoukro, Côte d’Ivoire 

 
Projeto de ordem do dia 
 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar FA-159/17 Rev. 1 

2. Relatório sobre a reunião de 14 de março de 2017 – apreciar e, se 
apropriado, aprovar 

FA-156/17 

3. Relatório sobre a reunião intersessional de 26 de julho de 2017 – 
apreciar e, se apropriado, aprovar 

FA-158/17 

4. Plano de Ação quinquenal da OIC – apreciar e, se apropriado, 
aprovar 

 
O Diretor-Executivo apresentará o proposto Plano de Ação 
quinquenal da OIC. 

WP-Council 280/17 

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

FA-160/17 

6. Projeto de Orçamento Administrativo para o exercício 
financeiro de 2017/18 – apreciar e, se apropriado, aprovar 

 
O Comitê apreciará o projeto de Orçamento Administrativo para o 
exercício financeiro de 2017/18. 

FA-154/17 Rev. 2 

7. Contribuições em atraso – apreciar 
 

O Chefe de Finanças e Administração apresentará relatório sobre 
o pagamento das contribuições.  

verbal 

FA 159/17 Rev. 1 
 
19 setembro 2017 
Original:  inglês 
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http://dev.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-156p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-158p-report-intersessional.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-280p-five-year-action-plan.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-160p-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-154-r2p-budget-2017-18.pdf
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8. Escalas de vencimentos e base para as contribuições ao Fundo 
de Previdência – apreciar e recomendar aprovação 

 
O Comitê apreciará propostas para a revisão das escalas de 
vencimentos e base para as contribuições ao Fundo de 
Previdência do pessoal da categoria de Serviços Gerais. 

FA-162/17 

9. Bancos – apreciar 
 

A regra 10 do Regulamento de Finanças da Organização dispõe 
que o Comitê deverá examinar o banco ou bancos em que os 
fundos da OIC serão mantidos e apresentar recomendação ao 
Conselho.  Será distribuído um documento com propostas no 
sentido de aumentar o número de bancos em que a OIC pode 
manter fundos.  

FA-161/17 

10. Representação pessoal do Diretor-Executivo – apreciar e 
recomendar aprovação 

 
 O Chefe de Finanças e Administração apresentará relatório. 

verbal 

11. Estatuto e Regulamento do Pessoal – notar 
 

O Presidente apresentará relatório. 

ICC-119-17 

12. Membros do Comitê de Finanças e Administração e titulares 
de cargos – apreciar 

 
Membros do Comitê de Finanças e Administração para 2017/18  

 
Propostas para representação no Comitê no ano cafeeiro de 
2017/18 serão apreciadas pelo Conselho em setembro de 2017. 

 
Presidente e Vice-Presidente do Comitê de Finanças e Administração 
para 2017/18 

WP-Council 285/17 

13. Outros assuntos – apreciar verbal 

14. Data da próxima reunião – apreciar 
 

A próxima reunião será realizada em Londres, Reino Unido, na 
altura da 121.a sessão do Conselho.  

verbal 

 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Regulamento de Finanças e Disposições Financeiras da Organização Internacional do Café 

Regulamento da Organização Internacional do Café  

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

 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-162p-salary-general-service.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-161p-banks.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/icc-119-17e-staff-regulations-rules.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-285p-office-holders.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-8p-rules-financial-final.pdf
http://www.ico.org/documents/icc-102-7p-rules-org.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13p-tor-committees.pdf
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