
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conselho Internacional do Café 
126.a sessão (extraordinária) 
Sessão virtual 
4 e 5 junho 2020 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 

Item Documento 

Abertura do 126.o Conselho  

  
1. Projeto de ordem do dia – adotar ICC-126-0 Rev. 3 

   
2. Votos e credenciais – apreciar e, se apropriado, aprovar  

2.1 Redistribuição de votos para o ano cafeeiro de 2019/20  
 
O Chefe de Operações apresentará relatório. 

ICC-126-1 Rev. 1 

2.2 Credenciais 
 
O Presidente examinará as credenciais com a assistência da 
Secretaria e apresentará relatório ao Conselho. 

verbal 

3. Relatório sobre o trabalho da OIC e situação do mercado ‒ notar  

3.1 Relatório preliminar  
 
O Diretor-Executivo apresentará um relatório preliminar breve 
sobre o trabalho da OIC (outubro de 2019 a maio de 2020), pondo 
em relevo avanços, realizações, desafios e oportunidades, com 
foco no impacto da atual situação no trabalho da Organização e 
da Força-Tarefa Público-Privada do Café e outras parcerias. 

verbal 

ICC 126-0 Rev. 3 
 
29 maio 2020 
Original:  inglês 
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http://www.ico.org/documents/cy2019-20/icc-126-1-r2p-votes-19-20-redistribution.pdf
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3.2 Relatório preliminar sobre Obstáculos ao consumo: medidas tarifárias 
e não tarifárias e seu impacto no setor cafeeiro 

 
O Economista-Chefe apresentará um estudo que contém informações 
atualizadas sobre medidas tarifárias e não tarifárias, para que o 
Conselho possa avaliar o cumprimento das disposições do Artigo 24 
pelos países Membros. 

ICC-126-2 

3.3 Conferência Mundial do Café  

O representante da Índia apresentará relatório sobre a situação 
relativa à 5.a Conferência Mundial do Café, que estava marcada 
para 7 a 9 de setembro de 2020, em Bengaluru, Índia. 

ED-2335/20 

3.4 Impacto do covid-19 no setor cafeeiro  verbal 

O Chefe de Operações apresentará relatório acerca do seminário 
“Covid-19: impacto no setor cafeeiro mundial e medidas de 
mitigação”, realizado em 3 de junho. 

 

4. Revisão do Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007 ‒ apreciar verbal 

O Presidente do Grupo de Trabalho sobre o Futuro do Acordo 
Internacional do Café apresentará relatório. 

 

5. Fundo Especial ─ notar SF-44/20 

O porta-voz dos Membros exportadores apresentará relatório 
sobre novidades relativas ao uso dos recursos do Fundo Especial 
para promover o consumo interno em países exportadores. 

 

6. Questões financeiras e administrativas  

6.1 Comitê de Finanças e Administração – apreciar  

O Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório sobre a reunião do Comitê, incluindo a situação 
financeira da Organização e o projeto de Orçamento 
Administrativo para o exercício financeiro de 2020/21. 

FA-237/20 Rev. 1 
FA-231/20 

6.2 Relatório sobre a implementação da Resolução 466, Membros 
em atraso persistente – notar 

WP-Council 305/20 
WP-Council 306/20 

6.3 Projeto de Resolução sobre a suspensão temporária de Membros em 
atraso persistente – notar 

WP-Council 304/20 

http://www.ico.org/documents/cy2019-20/icc-126-2p-obstacles-consumption.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/ed-2335p-postponement-wcc.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/sf-44p-communication-promecafe.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/Restricted/fa-237-r1p-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/Restricted/fa-237-r1p-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/Restricted/fa-231p-budget-2020-21.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/wp-council-305p-resolution-malawi.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/wp-council-305p-resolution-malawi.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/wp-council-306p-resolution-dr-congo.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/wp-council-304p-members-persistent-arrears.pdf
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6.4 Contas Administrativas da Organização relativas ao exercício  
 financeiro de 2018/19 e Relatório de Auditoria – apreciar e, se 

apropriado, aprovar 

FA-233/20 

6.5 Contas do Fundo Especial relativas ao exercício financeiro de 
 2018/19 e Relatório de Auditoria –  

apreciar e, se apropriado, aprovar 

FA-234/20 

As Contas do Fundo Especial e o Relatório de Auditoria serão 
apresentados, para aprovação dos Membros exportadores. 

 

6.6  Contas do Fundo Fiduciário para Projetos de Sustentabilidade do 
Café relativas ao exercício financeiro de 2018/19 e Relatório de 
Auditoria – apreciar e, se apropriado, aprovar 

FA-235/20 

6.7 Fundo de Promoção – notar FA-236/20 

Como decidido em setembro de 2010, as Contas do Fundo de 
Promoção não são auditadas, mas são distribuídas para informação 
dos Membros exportadores. 

 

6.8 Designação de auditores – apreciar FA-225/20 

Propostas para a designação de auditores serão apresentadas ao 
Conselho. 

 

6.9 Escala de vencimentos e base das contribuições ao Fundo de 
Previdência do pessoal das categorias de Serviços Gerais e 
Profissional e Superior– apreciar e, se apropriado, aprovar 

FA-238/20 
FA-226/20 
FA-227/20 

7. Outros assuntos – apreciar verbal 

  
8. Data da próxima sessão – notar verbal 

A próxima sessão do Conselho estava marcada para 10 a 12 de 
setembro de 2020 em Bengaluru, Índia, imediatamente após a 
Conferência Mundial do Café, que estava marcada para 7 a 9 de 
setembro de 2020 e o 2.o Fórum dos CEOs e Líderes Globais, 
marcado para 9 de setembro.  Considerando a pandemia do 
Covid-19 e a decisão de adiar a Conferência Mundial do Café e 
de não mais realizar a 127.a sessão do Conselho e reuniões 
correlatas na Índia, novas datas e modalidades para a realização 
da sessão do Conselho de setembro de 2020 serão propostas.  Os 
Membros serão postos a par das novidades que houver.  
 

 

http://www.ico.org/documents/cy2019-20/Restricted/fa-233p-accounts-admin-2018-19.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/Restricted/fa-234p-accounts-sf-2018-19.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/Restricted/fa-235p-accounts-trust-fund-2018-19.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/Restricted/fa-236p-accounts-promotion-2018-19.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/Restricted/fa-225p-auditors.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/Restricted/fa-238p-pension-professionals.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/Restricted/fa-226p-salary-general-service.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/Restricted/fa-226p-salary-general-service.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/Restricted/fa-227p-salary-professionals.pdf
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Os Membros são convidados a sugerir tópicos para 
apresentações durante a próxima sessão, para inclusão na ordem 
do dia, bem como melhorias das providências para reuniões 
futuras. 

9. Observações finais ‒ notar verbal 

O Presidente do Conselho fará as observações finais.  

 
 
 
 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Acordo Internacional do Café de 2007 

Plano de Ação Quinquenal da Organização Internacional do Café 

Regulameto da Organização Internacional do Café  

Termos de referência para os Comitês e órgãos consultivos  

Titulares de cargos no ano cafeeiro de 2019/20 

 

http://www.ico.org/documents/International%20Coffee%20Agreements/ica2007p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-11p-five-year-action-plan.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-7p-rules-org.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/icc-110-13-r1e-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/pt/office_holders_p.asp?section=Sobre_n%C3%B3s
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