
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Finanças e Administração 
36.a reunião 
24 setembro 2019 (14h45) 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar FA-214/19 Rev. 1 

2. Relatório sobre a reunião intersessional realizada em 16 de 
julho de 2019  ─ apreciar e, se apropriado, aprovar 

FA-213/19 

3. Situação financeira – notar 
 

O Comitê apreciará um relatório sobre a situação financeira.  

FA-215/19 

4. Relatório sobre a implementação da Resolução 466, relativa 
aos Membros em atraso persistente (Comunicação do Governo 
do Iêmen)– notar 

 
O Diretor-Executivo apresentará relatório. 

FA-219/19 

5. Programa de Atividades para o ano cafeeiro de 2019/20 –  
 apreciar e, se apropriado, recomendar aprovação 

 
O Chefe de Operações apresentará o Programa de Atividades 
para o ano cafeeiro de 2019/20. 

FA-218/19 

6. Projeto de Orçamento Administrativo para o exercício  
 financeiro de 2019/2020 –  apreciar e, se apropriado,  
 recomendar aprovação 

FA-203/19 Rev. 3 

FA 214/19 Rev. 1 
 
13 setembro 2019 
Original: inglês 
 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-213p-report-intersessional-july-2019.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-215p-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-219p-communication-yemen.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/fa-218p-activities-2019-20.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-203-r3p-budget-2019-20.pdf
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7. Cenário, com exclusão dos Membros em atraso persistente, 
baseado na redistribuição de votos para o ano cafeeiro de 
2019/20 ‒  apreciar e, se apropriado, recomendar aprovação 

 
O Comitê, em sua 35.a reunião, em julho de 2019, solicitou ao 
Diretor-Executivo que preparasse um documento indicando a 
redistribuição de votos para o ano cafeeiro 2019/20, com 
exclusão dos Membros em atraso persistente.  O Diretor-
Executivo apresentará relatório. 

FA-217/19 

8. Prédio ‒  apreciar 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório. 

FA-216/19 

9. Estratégia de recrutamento ‒ apreciar 
 

Na 35.a reunião do Comitê, em julho de 2019, o Presidente do 
Comitê instou os Membros também pertencentes a outros 
organismos internacionais de produtos básicos a obter 
informações sobre as estratégias de recrutamento dos mesmos 
e a apresentar relatório ao Comitê. 

verbal 

10. Outros assuntos – apreciar verbal 

11. Data da próxima reunião – notar 
 

Os Membros estão convidados a sugerir questões a serem 
apreciadas na próxima reunião. 

 
A próxima reunião se realizará em Londres, Reino Unido, na 
altura da 126.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/cy2018-19/Restricted/fa-217p-votes-excluding-members-in-arrears.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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