
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Finanças e Administração 
30.a reunião 
19 setembro 2018 (09h30) 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 
 

 
 

Item Document 

1. Projeto de ordem do dia – adotar FA-185/18 Rev. 1 

2. Relatório sobre as reuniões intersessionais de 31 de maio e 28 
de junho de 2018 – apreciar e, se apropriado, aprovar 

FA-182/18 
FA-184/18 

3. Situação financeira – notar 
 

O Comitê apreciará um relatório sobre a situação financeira. 

FA-187/18 

4. Programa de Atividades para o ano cafeeiro de 2018/19 –  
 apreciar e, se apropriado, recomendar aprovação 
 

O Chefe de Operações apresentará o Programa de Atividades 
para o ano cafeeiro de 2018/19.  

FA-186/18 

5. Projeto de Orçamento Administrativo para o exercício 
financeiro de 2018/19 – apreciar e, se apropriado, recomendar 
aprovação 

FA-173/18 Rev. 2 

6. Contribuições em atraso – apreciar 
 
 O Chefe de Finanças e Administração apresentará relatório sobre 

o pagamento das contribuições. 

verbal 

7. Propostas para a implementação dos Indicadores-Chave de 
Desempenho (ICDs) – apreciar  

 
O Comitê apreciará propostas para a implementação dos ICDs 
do Plano de Ação Quinquenal e do Programa de Atividades da 
Organização. 

FA-177/18 Rev. 2 

FA 185/18 Rev. 1 
 
12 setembro 2018 
Original:  inglês 
 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-182p-report-intersessional.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-184p-report-intersessional.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-187p-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/fa-186p-programme-activities-2018-19.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-173-r2p-budget-2018-19.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-177-r3p-kpi-reporting-matrix.pdf
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8. Fundo Fiduciário para Projetos de Sustentabilidade do Café – 
apreciar  

 
O Chefe de Operações apresentará informações atualizadas 
sobre a implementação do Fundo Fiduciário para Projetos de 
Sustentabilidade do Café. 

verbal 

9. Reuniões da OIC ‒ notar 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre o nível de 
presença nas reuniões da OIC. 

FA-174/18 Rev. 1 

10. Consolidação dos órgãos consultivos –  apreciar 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre trabalho 
conjunto / consolidação dos órgãos consultivos. 

verbal 

11. Guia para sediar reuniões do Conselho Internacional do Café e 
da Conferência Mundial do Café – apreciar e, se apropriado, 
recomendar aprovação 

 
O Chefe de Finanças e Administração apresentará sobre a 
elaboração da seguinte publicação: 

 

• Guia para sediar reuniões do Conselho Internacional do Café 
e da Conferência Mundial do Café 

FA-189/18 

12. Outros assuntos – apreciar verbal 

13. Data da próxima reunião – notar 
 

A próxima reunião será realizada em Nairóbi, Quênia, na altura 
da 123.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/cy2017-18/Restricted/fa-174-r1p-analysis-attendance-meetings.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/fa-189p-guide-hosting-ico-meetings.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-8e-rules-financial-final.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-8e-rules-financial-final.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-7e-rules-org.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13e-tor-committees.pdf
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