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RESOLUÇÃO Nº 450 

 
DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DO IICA EM 2007 E 2008 E 

RELATÓRIOS DOS AUDITORES EXTERNOS 

 

 

A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), em sua Décima Quinta 

Reunião Ordinária, 

 

 

TENDO VISTO: 

 

O documento sobre os demonstrativos financeiros do Instituto em 2007 e 2008 e os 

relatórios dos Auditores Externos, incluídos no documento IICA/JIA/Doc.329(09), e 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que o Comitê Executivo, em suas reuniões ordinárias de 2008 e 2009, em 

conformidade com os artigos 4, alínea d, e 3, alínea c do seu Regulamento, examinou os 

demonstrativos financeiros do Instituto dos exercícios de 2007 e 2008 e tomou ciência dos 

relatórios dos Auditores Externos correspondentes os citados exercícios; 

 

Que os Auditores Externos, nos relatórios acima referidos, atestam a boa gestão dos 

recursos financeiros realizada pela Direção-Geral do Instituto com base nas disposições dos 

regulamentos do IICA; 

 

Que, de acordo com a opinião dos Auditores Externos, os demonstrativos 

financeiros correspondentes aos exercícios de 2007 e 2008, respectivamente, refletem 

razoavelmente, em todos os seus aspectos, a situação financeira do Instituto em 31 de 

dezembro de 2007 e em 31 de dezembro de 2008, respectivamente, bem como as mudanças 

nos seus ativos líquidos e em seus fluxos de caixa correspondentes aos exercícios citados; 

 

Que o Comitê de Exame de Auditoria (CEA), em seus décimo quarto e décimo 

quinto relatórios anuais, assinala que analisou os relatórios dos Auditores Externos e que o 

trabalho realizado foi satisfatório e atende aos regulamentos do Instituto e às normas 

internacionais de auditoria de aceitação geral; e 

 

Que o Comitê Executivo, em sua Vigésima Oitava e Vigésima Nona Reuniões 

Ordinárias, aprovou as resoluções IICA/CE/Res.486(XXVIII-O/08) e IICA/CE/Res.500 

(XXIX-O/09), respectivamente, pelas quais decidiu encaminhar tais demonstrativos com os 

respectivos relatórios dos Auditores Externos para conhecimento da JIA, 



 

 

RESOLVE: 

 

Aceitar os demonstrativos financeiros do Instituto de 2007 e 2008, bem como os 

relatórios dos Auditores Externos referentes a esses demonstrativos financeiros, 

incluídos no documento IICA/JIA/Doc.329(09). 
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