
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Finanças e Administração 
16.a reunião 
2 março 2015 (14h30) 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 
 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar FA-89/14 Rev. 3 

2. Presidente e Vice-Presidente para 2014/15 – designar 
 
 O Comitê designará um Presidente e um Vice-Presidente para 

2014/15, que como dispõem os termos de referência, devem ser 
de diferentes categorias de Membros. 

verbal 

3. Relatório sobre as reuniões de 22 e 25 de setembro de 2014 – 
aprovar 

FA-88/14 

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

FA-95/15 

5. Contas relativas ao exercício financeiro de 2013/14  

5.1. Contas Administrativas da Organização e 
 Relatório de Auditoria – recomendar aprovação 
 

A regra 14 do Regulamento de Finanças da Organização dispõe 
que o Comitê deve examinar as demonstrações financeiras e os 
relatórios de auditoria e apresentá-los ao Conselho, com os 
comentários que julgar apropriados, para aprovação e publicação. 

FA-92/15 
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5.2 Contas do Fundo Especial e Relatório de Auditoria – notar 
 

As contas do Fundo Especial e Relatório de Auditoria serão 
examinados pelo Comitê e submetidos à aprovação dos Membros 
exportadores. 

FA-93/15 

5.3 Fundos de Promoção – notar 
 

Como decidido em setembro de 2010, as Contas do Fundo de 
Promoção não serão auditadas, mas distribuídas para informação. 

FA-94/15 

6. Projeto de Orçamento Administrativo para  
 o exercício financeiro de 2015/16 – apreciar  
 

O Comitê apreciará o projeto de Orçamento Administrativo para 
o exercício financeiro de 2015/16 e um resumo da análise de custos. 

FA-96/15 
FA-97/15 

7. Contribuições em atraso – apreciar 
 

Atendendo a uma solicitação feita pelo Comitê em março de 2014, 
a Secretaria explorou as medidas tomadas por outras 
organizaçãoes internacionais para incentivar a prontidão dos 
pagamentos. O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre o 
avanço do recebimento dos pagamentos em atraso, mencionando 
contatos com Membros com saldos devedores de longa data. 
Será distribuída uma proposta no sentido de reescalonar o 
pagamento das contribuições em atraso da Serra Leoa. 

FA-98/15 
FA-101/15 

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, e 
propostas para a revisão das escalas de vencimentos e base para 
as contribuições ao Fundo de Previdência do pessoal das 
categorias Profissional e Superior. 

FA-90/15 
FA-91/15 

9. Prédio – apreciar e recomendar aprovação 
 

O contrato de locação da sede da OIC vence em 2017. Na sequência 
de discussões com o Comitê em setembro de 2014, uma 
pesquisa de outras opções foi feita. O Diretor-Executivo 
apresentará relatório sobre os resultados dessa pesquisa. 

FA-85/14 Rev.1 
FA-99/15 Rev. 1 
FA-102/15 Rev. 1 
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10. Revisão do Estatuto e Regulamento do Pessoal – apreciar 
 

Por solicitação da União Europeia, uma revisão do Estatuto e 
Regulamento do Pessoal da Organização está sendo feita à luz dos 
estatutos e regulamentos de outras organizações internacionais. 
A consultora designada pela União Europeia apresentará um 
relatório sobre a situação dessa revisão. 

FA-100/15 

11. Outros assuntos – apreciar verbal 

12. Data da próxima reunião – apreciar 
 

A próxima reunião será realizada em Milão, Itália, na altura da 
115.a sessão do Conselho, no período de 28 de setembro a 2 de 
outubro de 2015.  

verbal 

 
 
 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Regulamento de Finanças e Disposições Financeiras da Organização Internacional do Café 

 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-100e-eu-review-staff-rules.pdf�
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