DOC/SCAF/02/2021

AGENDA PROVISÓRIA ANOTADA DA 13ª REUNIÃO ANUAL DA COMISSÃO
PERMANENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SCAF) - 2021

PRESIDENTE: Sra. Graca d'Almeida (Namíbia 2020-2021)
VICE-PRESIDENTE: Noruega - não é mais um CP

LOCAL: Virtual
DATA: 23 novembro 2021

1.

Abertura do encontro
O Presidente abrirá a reunião e dará as boas-vindas a todos os presentes.

2.

Nomeação do Relator
O presidente assegurará a nomeação de um relator que tomará a ata durante a reunião do SCAF.

3.

Adoção de agenda e convénios de reunião
O presidente pode permitir qualquer discussão e consideração das propostas relativas à agenda provisória.
As delegações analisarão e aprovarão a Agenda (DOC/SCAF/00/2021, DOC/SCAF/01/2021 &
DOC/SCAF/02/2021).

4.

Introdução das delegações das partes
Os chefes de delegações apresentarão os seus membros à comissão.

5.

Apresentação do Relatório de Auditoria 2020
O Secretário Executivo apresentará o relatório de auditoria 2020 (DOC/SCAF/03/2021) e o Relatório à
Gestão (DOC/SCAF/04/2021). O Comité tomará nota do relatório e formulará recomendações sempre que
necessário sobre as questões que emanam dos relatórios.

6.

Apresentação do Relatório do Secretário executivo sobre Administração e Finanças
O Secretário Executivo apresentará o relatório sobre Administração e Finanças (DOC/SCAF/05/2021)
relativo ao período compreendido entre janeiro de 2021 e setembro de 2021. O Comité discutirá e tomará
as decisões necessárias sobre as questões que emanam do Relatório do Secretário Executivo.

7.

Aprovação do Orçamento Provisório 2022 e Previsão do Orçamento para 2023
O secretário executivo apresentará o Orçamento Provisório 2022 e Previsão (DOC/SCAF/06/2021), bem
como as notas explicativas (DOC/SCAF/07/2021) preparadas para a reunião. A Comissão discutirá/alterará
e aprovará oorçamento para 2022.

8.

Contribuição das Partes
O Comité tomará nota da repartição da contribuição das diferentes partes contratantes sobre o orçamento
aprovado para 2022 (DOC/SCAF/08/2021)

9.

Eleição de Presidente e Vice-Presidente
O Comité elegerá um novo presidente e vice-presidente para exercer um mandato de dois anos ou renovará
o mandato de dois anos do atual presidente e nomeará um novo vice-presidente.

10. Qualquer outro assunto
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Qualquer outro assunto será discutido.
11. Local e data do próximo encontro
O Comité acordará na data e no local da próxima reunião.
12. Aprovação do Relatório SCAF
O Comité analisará e aprovará o relatório que será apresentado pelo presidente do SCAF à Comissão.
13. Encerramento da reunião
O presidente declarará o encerramento da reunião depois de concluídos todos os pontos.
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