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RESOLUÇÃO Nº 621
ORÇAMENTO-PROGRAMA 2018-2019

O COMITÊ EXECUTIVO, em sua Trigésima Terceira Reunião Ordinária,
TENDO VISTO:
O documento IICA/CE/Doc. 662 (17), “Orçamento-programa 2018-2019”;
CONSIDERANDO:
Que a Convenção do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA)
estabelece:
i.

Em seu artigo 8.b, que a Junta Interamericana de Agricultura (JIA) terá como atribuição
“aprovar o orçamento-programa bienal e fixar as cotas anuais dos Estados membros”;

ii. Em seu artigo 23, que “os Estados membros contribuirão para o sustento do Instituto
mediante cotas anuais fixadas pela Junta, de acordo com o sistema de cálculo de cotas
da Organização dos Estados Americanos”;
iii. Em seu artigo 14.b, que o Comitê Executivo terá como atribuição “examinar o projeto
de orçamento-programa bienal que é submetido à Junta pelo Diretor Geral e fazer as
observações e recomendações que considerar pertinentes”;
Que o Plano de Médio Prazo vigente abrange o período 2014-2018 e que em janeiro de 2018
se inicia uma nova administração, a qual deverá submeter à consideração dos órgãos de governo
um novo plano de médio prazo para o período 2018-2022;
Que o Diretor-Geral apresentou a proposta de Orçamento-programa 2018-2019 à Comissão
Consultiva Especial de Assuntos Gerenciais (CCEAG), em sua reunião ordinária realizada em abril
de 2017; e
Que o Diretor Geral apresentou a proposta de Orçamento-programa para 2018-2019 à
consideração do Comitê Executivo em sua Trigésima Sétima Reunião Ordinária, em um formato
que atende aos requisitos de estrutura e conteúdo estabelecidos nas normas vigentes e incorpora as
recomendações propostas pela CCEAG,

RESOLVE:
Recomendar à JIA a adoção de uma resolução que:
i.

Aprove a dotação global de receitas do Fundo Ordinário para o biênio 2018-2019 do
IICA no total de US$33.561.400 anuais, financiados com a contribuição de cotas dos
Estados membros no total de US$30.061.400 anuais, incluindo as cotas atribuídas e as
contribuições de sobrecota, segundo os valores indicados na escala constante do Anexo
A, e com recursos diversos no total de US$3.500.000 anuais, provenientes de receitas
que se estima sejam geradas; no entanto, para o ano fiscal de 2019 as cotas atribuídas
serão as calculadas com base nos percentuais estabelecidos na escala de cotas aprovada
pela Assembleia Geral da OEA para esse ano.

ii.

Aprove o orçamento de despesas de 2018 conforme as dotações para cada um dos
capítulos, objetos e prioridades estratégicas detalhados no documento IICA/CE/Doc.
662 (17), “Orçamento-programa 2018-2019”, cujo resumo por capítulo consta do
“Anexo B”.

iii.

Encarregue o Diretor Geral de apresentar à consideração do Comitê Executivo, em sua
Trigésima Oitava Reunião Ordinária, uma proposta de dotação detalhada dos recursos
aprovados para o Orçamento-programa 2019, coerente com as diretrizes do novo Plano
de Médio Prazo do Instituto.

iv.

Autorize o Diretor Geral a efetuar transferências entre os capítulos do Orçamentoprograma, desde que, no total, elas não afetem substancialmente as prioridades
aprovadas.

v.

Autorize o Diretor Geral a realizar os ajustes necessários na dotação de recursos
aprovados nesta resolução, no caso de as receitas agregadas dos exercícios
orçamentários 2018-2019 serem inferiores às estimadas para o biênio e a informar o
Comitê Executivo e a JIA sobre essa circunstância eventual.

ANEXO B
Dotação do Fundo Ordinário por Capítulo - 2018
(USD)

2018
CAPÍTULO

FUNDO ORDINÁRIO
USD

I: Serviços diretos de cooperação técnica

%

30,199,372

90.0%

II: Custos da Direção

1,688,034

5.0%

III: Custos gerais e provisões

1,371,040

4.1%

302,954

0.9%

33,561,400

100.0%

IV: Renovação de infraestrutura e equipamento
TOTAL

