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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ACORDO DE COOPERAÇÃO N" I 0/.,u;.I 3

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO E A
FUNDAÇÃO GETÚLIO VAGAS (FGV).

A UNIÃO. por meio da CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, com sede no Selor de
Autarquias Sul, Quadra I. Bloco 'A', Edifício Darcy Ribeiro, em Brasília, DF, inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 05.914.685/0001-03, doravante referida como CGU, neste ato representada pelo
Excelcntíssimo Senhor Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União, JORGE HAGE

SOBRINHO e a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, com sede na Praia de Botafogo, 190 na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.64 1.663/()(X) I dOl'uvantc

referida como FGV, neste ato represenlnda pelo seu presidente. CARLOS IVAN SIMONSEN

LEAL, após os devidos contatos institucionais. resolvem estabelecer o presente ACORDO DE

COOI)ERAÇÃO, atendendo, no que cabível. ao disposto na Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993. e

demais Ilonnas aplidveis. nos tennos seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Acordo de Cooperação O estabelecimento de mecanismos de

cooperação técnica entre a CGU, e a FGV para parceria em ações de treinamento, desenvolvimento. .f./
educação. pesquisa e Assessoria Técnica mediante implementação de ações conjuntas ou de apoioqv
mútuo c de atividades complementares de interesse comum.



CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE

Este Acordo de Cooperação tem por finalidade favorecer o desenvolvimento de atividades

acadêmicas de interesses comuns, voltadas ao aperfeiçoamento e capncitação de pessoal visando o

apoio e a estruturação de ambas as Partes Cooperanles, por meio da disponibilização de condições c

infraCSlnllUr<l necessárias à concretização dos objetivos institucionais das entidades envolvidas na

gestão de conhecimento, no levantamento de competências institucionais e no apoio à estruturação

de setor responsável pela formação continuada e desenvolvimento dos servidores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO

Para o cumprimento das obrigações pactuadas, a CGU e a FGV manterão ativo intcrcümbio de

informação c entendimentos acerca das respectivas atividades acadêmicas que desenvolverem.
I

Subcláusula Primeira - As Partes Coopemntes intercambiarâo informações sobre as matérias e

especialidades necessárias à formação e capacitação do pessoal de ambas as instituições, respeitada

a legislação vigente e a sun análise de conveniência e oportunidade, podendo pam isso fornecer

dados, informações, acesso a banco de dados, orientações e outros insumos necessários ao bom

desenvolvimento e à realização do objeto deste Termo de Cooperação, ressalvados os dados

considerados sigilosos. nos termos da lei.

Subcláusula Segunda - As Partes Cooperantes facilitarão o intercâmbio de técnicos, professores,

conferencistas e pesquisadores nas áreas de interesse parn ambas as instituições, a fim de

desenvolverem trabalhos sobre os assuntos de sua especialidade.

Subcláusuh\ Tcr<õcira - A materializ.1ção deste intercâmbio se aperfeiçoará mediante consulta

prévia 1'01' intermédio dos canais institucionais correspondentes.

Subchíusul<\ Quarh\ - Os programas c ações oriundos deste Acordo serão formalizados nos termos

da Lei e deverão conter no mínimo:

a) Identificação do objeto c da atividade;

b) Meios de execução;

c) Recursos (cronograma de execução e desembolso) se for o caso;

d) Forma de avaliação se for o caso:



c) Aprovação das autoridades competcntes.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES COOPERANTES

Constitucm obrigações comuns das Partes Cooperantes:

Subcláusula Primeira - Disponibilizar recursos humanos e materiais necessários para executar as
ações de que trata o presente Acordo, respeitadas as normas intemas e dentro de Sllas
disponibilidades.

SubclilUsula Segund~l - Recmtar. selecionar e treinar, quando necessário, os recursos humanos

particip'llltes das ações previstas no Acordo.

Subcláusula Terceira· Respollsabilizar·sc por quaisquer danos causados dolosa ou culposamente
por seus prepostos, ao p3trimônio dos paJ1ícipes, qUfl.Jldo da execução deste Instrumento; I

Subcláusula Quarta - Elaborar e apresentar um relatório final das atividades desenvolvidas que

reúnam os resultados obtidos em cada ação, programa ou illividade;

Subcláusula Quinla • Viabilizar recursos necesstlrios à implementilção dos programas a serem

desenvolvidos.

CLÁUSULA QUINTA

ACADÊMICAS

DAS MODALIDADES E DAS ATIVIDADES

São modalidades de atividildes acadêmicas aquelas relacionadas ao ensino. pesquisa e extensão. lais

como cursos de pOs-graduilção, projetos e progTilmas de pesquisas, cursos de aperfeiçoamento e
treinamento, levantilmento bibliográfico, promoção de seminários, simpósios, bem como o
desenvolvimento de ideiils. estudos aVilnçados, EAD. projetos específicos de interesse comum e

disponibilização de sistemas informatizados de educação e apoio na estruturação do setor

responsável pela formação continuada e desenvolvimento do servidor. ~

CLÁUSULA SEXTA - DO INTERCÂMBIO INTERNACIONAL



As partes cooperantes poderão promover intercâmbios internacionais, com países e instituições,
julgando conjulltamente a pertinência, a fim de produzirem conhecimento nas árcas de que trata este
Termo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO

o presente Acordo poderá ser rescindido a qualquer tempo, no interesse de uma ou ambas as Partes.

desde que haja uma comunicação formal. COlll antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Subcl:í.usula Primeira - A eventual rescisão deste Acordo de Cooperação não prejudicnrá os

projetos atividndes ou serviços em andamento illiciados a partir de sua assinatura.

Subcláusula Segunda - Exceto no tocante a seu objeto, este Acordo poderá ser alterado durante sua
execução, mediante Termo Aditivo.

Subcláusula Terceira - Constitui motivo para rescisão deste Instrumento o inadimplemento de
quaisquer de suas cláusulas ou condições.

CLÁUSULA OITAVA - DA AÇÃO I'ROMOCIONAL

Qualquer ação promocional em função deste Acordo ou de instrumentos celebrados com
fundamento neste, só poderá OCOITcr mediante autorização expressa de ambas as partes.

Subcláusula única· Fica vedado às Partes Cooperantes utili7.arem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

CLÁUSULA NONA
ESPECíFICA

DA INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os custos decolTentes de qualquer ação ou atividade com base neste Acordo de CooperJção serão de

responsabilidade de cada parte.

Subcláusula única· Caso vell~a a ocorrer tr~n~f=rência de recursos linanc~iros_ entre.o~ partícip:s, lr
os repasses deverão ser fOllllahzados com sUJelçao, ao que prescreve a leglslaçno nphc~vcl c seruo~

oficializados por meio de convênios especílicos ou outros instrumentos adequados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS HUMANOS



Os recursos humanos utilizados por qualquer dos partícipes nas atividades inerentes ao presente

ACORDO DE COOPERAÇÃO não sofrerão alterações na sua vinculação funcional com as
instituições de origem, às quais cabe responsabilizar-se por todos os encargos de natureza
trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária deconentes.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA DELEGAÇÃO

As atribuições constantes deste Acordo não poderão ser transferidas, delegadas ou ainda
terceirizadas, a não ser de comum acordo entre as Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O presente Acordo de Cooperação entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE,

O prazo de validade do presente Acordo de Cooperação é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de
sua publicação no Diürio Oficial da União, podendo ser pronogado mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA PUBLICIDADE

A publicação do presente instrumento será efetuada em extrato, no Diário Oricial da União,

cOlTendo a expensas da CGU nos termos do parágrafo linico do artigo 61 da Lei 8.666/93, bsuas

alterações.

Subcláusula únic~, - Cada Parte Cooperante deverá dar publicidade ao presente Acordo de
Cooperação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS COMPROMISSOS DOS PARTÍCIPES

Comprometem-se os partícipes a adotar as medidas necessárias para o cumprimento do disposto no

presente Acordo de Cooperação, bem como, a qesignar, formalmente, no prazo de Itrinta dias
contados da data de sua celebração, coordenador responsável pelo acompanhamento da execução do

ajuste. ~
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

Os panícipcs elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. para dirimir

evenlUais controvérsias, acerca da execução deste Acordo de Cooperação, que não possam ser
solucionadas administrativamente.

Assim ajustados, firmam os partícipes, por intennédio de seus representantes, o presente
instrumento em três vias de iguallcor e forma, na presença das testemunhas infra indicadas.

Nome: IdJI:llU( U'II:\\'f\1b Õ''nl
Documento de idenlidade:

Brasília, DF, J; de'hl1l~kd,e 201

c~flo~uu
Presidente da Fundação Getúlio Vargas

Nome:Vs.""U )!:)ç's lle .'JH(I,U€'o/1( TIL/Ui

Documento de identidade:



I.rn '1) -, 'IJt'IY

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
República Federativa do Brasil - Imprensa Nacional

Elll circLllaçuo dCl;u<.: I" de outubro dc 11l(i]
An.. Cl Nt :.1 1lI

Br"sili.-. DF. sc,,(a (.....l 1\ de 1l(K'<.'n1hro <k> 2013

~l"''''''' .I, ..""".",, !; :"1"
'" I'"",,,,,, ",,,,,",,.,,,:,,,,,,,,,
I·RI ...I" "SI'I' ~ I' :'-'1" "'...r....."'"' «'1'1 RI,,11 Nlll·"l'l.'
UI ,\1>\lI~I~IK,\~'\"",,, rSl""u 111' s..lll rll'I.<.l. n.r!
"...".,,,,,," OI.'~''''o''I"' ,,_ti., ' \ll'l.J'\H StM.\'\ÚI..S
t''''I'<*'Jnns 'lkl-.ll - ~n 'lu ........'tA. "I'"''''''''•__ r-t-_ I.p I... _~, " ~~""' ,~

"'1''''''' o.:: 11 :Ol'.m li :O" \... J..... RS>._ ...
...' A...... ~ 1~3>"

,<k'''' .·IJ:OI",,,u."'O'I·~"',r.........
SlIl'un:-IT1 ,\;IlI:''1nA 1)1' ,\IlMISISTR,\1.''\O

NO IlISTRITO n:IlI.KAI.

R'''''''' n, ,"\, 111.'\1"111

Sllf'EIlII> I I \l1l1''I(1,\ UI' \1»'lJ\lISTIl,\1.'ÃO
L\1 S,\O 1',\UlO

li "''TO., _'''' ...-.. IW............ _~..... , _I... oI<'- _ ..".....
oi< ....,__ .., ""'" .... .,...,..t... "',1•.-..- ","',,,,,...
.......... UFMR.I kA~ \" 1\', ' ...'TI....:,'kk' '"lA Irr . ' ....rJ
"'''''';''''>1_11 ".-'"

R'" 11 \lO... UI' JII ',"li 'lU,.....,. ,.. ,. 1, :."

"M',oS . '" "~"") 1'''1''1'''''>1·::0>1 ''''H'''''''

l'fkU"(oIIIII\lu"'II'I"" ':",., ",;,,-

.\1'\(,1.."" 11\('1" \1l1n'''' "".1.' ,-'I. ".,.,

•"'!l."''' I". '''''' I" ,- :o'-'.~oou,,'

SUI'ERINTI'NlJl:N('Ii\ 1lI' ,\l)~IINISI'RAr'\O
NO 1(10 Ill: JMO/I'IRO

,-"', I'~'"
... ro..,.,.... ..,.~ • ...:o,o...
""'oÁ<'''''"'~ :'.)<1'1 • '''-11''''' 1.1'.100"'''1
I" \T '1"~1E."'" M' n. 111 H"lIl.'" '\I. ' rJ , .....
.. 1'.'11 '..... '._ I ... '1,· "1 1.' UU"

MI .. .". ""'_ T "'"~~ , """"' .. l"__
......._ 4, ,~.. ,... _ ~ oi< ,: ,<1. , "'....-......,
...'1"""', ....., " , ,~.II, ln.·"'... ~, f---'I.'J'>I
I,·,.' I" 'X"". I..~ , .. ' -1"'0'. l"~,,"" .",::0>< 07. IM""'...'
",""""" SI I' ~I,"", o" '" :"" '·'t,,,, .. "lI' ,." •
'11":<'" V,"." r",.1 RV,"""'" IM, ,~. ,' .. io."",,,

'''''':''''

I'''~'' r, ....~ '" l .....·"'~ ~'" ....,.. "".~...._. ,,1)\ lJt\,n,,_
"I k"l IM 1'''1,\''. ,'rI Mf :0, ..... ", '''U~' ,. l'NIHk
SllllllI nUI:..... 111 RUk.'I~L\ '~rJ \lF u ;.,o~ur ''''''I.'
"Im lu u",~," oi< ....... , _"".. , ' ....-06<..... ·1 ,_ "".....
r.:~~..:=;~~~ ~.::.:~~:...:-·:.s7;E~

1~=:~.:..~..;"r~~~.~~;';,'1i~M~
""'1>.\ S......-,-,O'I I '\I~7A \1,,1.,,"'1-" It<doo-. J.. 1"""[1._
'II)\lWRl>I:K.,1 U, .........IM\'·.....··".~,o;J...., 1>.......'" .......,..., :' ((,~",

I 'IR.'''' I" ,,,, IR.'I" \' '~lll" I ,<'o lIII<'"

(;.\III;oõt:n; nt: :ot:(;"M..\"'(·,\ 1....:OTlTl'nO....,\I.
Mi!'~'ln \ IIM..\SII.F.IR.\ III lN'rFl.lGf"C1 \

SIHH\RIA I~ ~~~~:ts~~~S~'t~otl(,\~II'''IO

su,,'ME'r,\MI,\.(:~:M..\I.

SH'REIARIA f..\Hlll1\',\
SH'RI:I~\RIAnlo ,\I)MlNl!;TMA1.A()

''''''f\llt"n S'I"'''''I''"H I ',i'. ,,<. l."

~" F..,,,,, J". ',""'.'a 1'- '~,Il I.."'I~.,.J., lO' Ill' J".
"11111'" S.','."',, I',.~ , ",...... ,,' 1.1 """,~", 'o, I' ;"1'.'
H' ,,: ;'''' 1."._,,' \'••""" .• '''' " :"1' ,. ," ": :,,,.

111 Ilrt( '( \,.

".1""'" 1.\\"1< U, 1.'<1<'
•

s..~~.......' , •.""J,,,.• ,I" ,.""..~.• ,·,,,"~",.1,' ~I '·'''II.R_
"1,\1,111' Sl'I'I"MI"It" r.'I<" IMrKt~US Im, ,'SI'J o'
n_':.tl(O)H....... , .... '_"""I ...· ..l~ ...~""

IlIRI:lOR1,\ 1l1' RECURSOS JUGis-nolS

~'l~:~~:~'7,i,.~·'~::I';·;~i~· ~~.~~~ ~..,~~:.i1~' "1"""" Ill>'
","",. ,k lnI,h~,·""., (;~, I'R (..~.,,, ~ •.~"'". ,~, ['0«'" I',." " .....
" .. , ...""~", ,k ."" .,..."," ...,,,'....,'.' "'" '"'a"''''.....t., .'m
:=':::~t;::"[~.~' :~',}l":',js__JM~:,,~,f~ni;_"j;;;I~~:
TV< "U\lI:~'Tk k,oS I rl>l_\lk' "rJ "'_''''' ".'1'-' , ......
Uo-:..oo F__ I<pII>.~ ·, ...~.I:~' ... ..., ·
:OI' ' ............ 1~1.. :'J1'.I' ~1'

,\Il\'OCACI.\·(a:M..\I. 1).\ 1';o;'1,\()
SI:tll.HARI,\.{õFRAl nf. \1>~IISI'\oTR.\Ç\O
"Ul'lõRt:-ITL'lIlI:'1n,\ Dl: ,\IlMl\lISTR,WAo

EM I'I:RN.\~lIILl(n

, 'I'H ,ru U' 111 t'l,m" IH I'KI'(l" ,. :::fl'
I·,,,«.~, o' "'1-1" "'''1-1] ;"1' ;'. I'RI ,.\0. I'I.[TK'"~I<''' 'RI·
o' 'I :'11' , .....,.. R.~""a J". r"'''' 1'.0. " ..",",.,,, J.. ,'"'1""'"
,,,,,",,, • l".~''''.' .I.' "''' ~a ,~......"" , '" ." ,...,,,' ',<,'''''''
0'1111"'. "'lIlIH-I I".. <OI , ...., __... .1: Il\I......'.. < t.....o; , __... .1: RS I' .W'.'" 1> .
.._. ,>< 11 !lt11 r "'~ H.._""""•• f ....

r;,~-o::...~k;-s:'..~~:-..J..~~=':~~~.~~,..

r,\(.ISA,
<

"""'"p~
'","'.''.'
,~

n

'",..'U
1><

'"..,
I~~..,.,.....
~1

~,.
:''''
:'":'1
:".

c,\.,,-\ CI\'Il.
IMI'Il.I~"SA NAClO:<l,\1.

Sumário

Pn-sidência da República

"'.""" da """,,,,,,, ;r, : .. "
~ p..~,"~' '0"""",'.;"'",,"
I'U',,\') S'S"I'''~ 11 ;'('" • ,-"',,",' 1\lI·R......" 'IM M"'_"
,'''rl ,.""',........ "'~"_I& •._.uJ..o llk"SIII,' rI-"_
"U"~II"'õU E.\l I.I.n'kSOS-lR \lA"',oS I TU.l - \ll 'lloo<oo
r-_.Iool••""" ·__ •·....~ __ I<J.ol
..... U_ ,; I .,. ... ~' < .-....,_~ I""...
~olo,__ .._ \'.,<00. ... !'I,~.:<II'.!'II~:-I.

' .... J..... U,.........' 1",""''',,_, ''''''.:<11'

1".>..11... " d. M...."I..I.,.
M,;,,,,,,,, 01." "r,,,,,I'l'u, I"~".,,,,,.' "h".,.·"""..",,
~I",,,~',", 01......""',. r,·.·..,k'l:,,,., 1..." .. 10.,
M.,,,.,,"'oJ,, '·.Ir....
Mm,,",,,'", <1. Ikf""
\I,......."" J.. F...""....
\I_._J..~",,""'.
M__ J..~"""","""M__ ........

M_"" r.".,.<~_.
M_..._ ..:..............
~1_.~... J..s-,
\I_~'"'''''' ..u.k.
~I_''''" d.. <,•..-..,,1,.,
~It""'"""' d,. Rd",.\'", I """".",
~I",,,~',"'';'' Mm." .' I""'r'.'
\1"",.',., do Ik~'"",I""",",,, A~,.,,,,,

\I'",~.'.., 1>'''''0,,,1,,",,,..,, 5c><.J, ,',.,,,,,,,•. ,, F,..~·
~1""~" 1>..........,,,10,0"'0..,. I"'"""", _,"',,-, ,-,,,.,.,.
\1_~"" ~ F-'I""".
M...."". ~ \1",,-.,.,
M-",", ~"--.-- ,-,,<, • ,_'.....
~_.... ~ J_.1.,._
\_~J_

\I............... J--.-....
'·_"''''''''''' ..M_ ..........
M_'.·'"'~n""l....,.,
T ·.·,...... d,I ..""
r, ·, I"~"L"",
r " lL!<k"""
1'0'.1,...·, ,'"' h."'"",,,~, J". 1."',,,,,.,.1,, I~"f,.~"~ I ~"..,.
1,.·J,'"",.,

TABELA DE PRIi OS DE JORNAIS AVULSOS.....,.... D"' .. ,,, 0-....
~_.,... ......,...

,,'.7." ~ '." ., '"... U .... ., .~ ., .."__••>6 ., '.'. ., ••_....... ., .~ ., .."........- •• ... ., .."._-----..__ _.._------_ ..

"I"'\'N" ""'''''''''1:<'1' .."
PRU,,," SIW"" ,.:'''' """".,w.,", SW[k,,,,,,,ur...n,,
l>~ "lJ\lIMST""~''\'' I " r~R"'" '11"" 1) • MIl I' ,'SI') , .....
.......... lW:~~n...""I <111".'1.1.\' '1'1.' "'tiS 111'
'·M.II L\.lnJ.\ ' ,., "" _ ...._.1>..1.'
•.,....., ....w. , , '.l.. I'.......' ..,
..........'._~ ,.__ I~ ~ r-t-_ 1.p1
l,- o_~, _..1> \ ...... "I.;.n. 11 "!DIJ ,:,a."
T kS ...' ....~ 1.... .1:"·_. U,,,,,,,,,

,~k'r.- '"'I:oJI'IIII.''I,"kIOl·.lOI''-'''''''''

('O;oõTlHII.t\lIOMI.\.(;t:M,\I. 11.\ "NI,;,O

1'11<"",,, ,("11100 UI """".1<'('0' 1.:.lJ

I<n". ,._ ,,"" , ... 1..."''' ""
r.'kll' " 'M \I ,IU I<.\I I>.' '·... L.".•_ ..
....... oi< ,,_ _ ~ , ...... , .. -.lo. "' ,..
.... ,.....1<rJ\l1 ~ ·,,' .., ••'·"IUI ' <tl'UN,'AU
'.1 n I k> \;'k..., ... "'_ ~ .- ............' ' I"'. It>o ....

I,... J"".......""....... , , ...11<.... '"'"...",'~, '~"'_"~"r ~...... '" ..~k"' ..'..~'.'''''I,
T"'" ""'P' 'lOO""" I''',"''''~,I

I~",",,,,'"'' """...1.. d,~"".',"'" ,.•",...., ~II·.· , ,,,,.: '" :. '" :"" 'f" ..~II\.'
'of,.,·,,,,,,,,,,. ,1", 'k.'''' I·,"'I~." """k'" I. 'r 1'",,1



\D.
.....

: - ;
\ .....: 1 Diário Oficial da União - S<'ção

J....·""M). """.",..., ,''<rJ Ml ~ .. ,," """,,,,,,..,, ,
U1U1TIJ ",,,,,,~", ,.,..~" do> "'" ",""" "" I·...,..' """
tolo<l,~__ -. _ , ,...-Joo ~~""'. "",.<,o' (~' ••
f(;\' P'*' w.. "' _ ............__ ...
, < .\ _ T _ _ -.L-_'" ,"
..."" "-... .... 01< _ _ , _oJ>,!,., """",,,,_~
.... """'.'~.<-
kU' M."'''' ,,,< ""'run,,.'u "'" ""..".,....""...,..... ...... f_
,.."••~ .... r''''-~''~

'-'dN,'I,\ :, I'''''' < 'I""'ul"',,'
l>M,\ 1>1' AS51SM1'M,\ lU ...· ""'<ri<...... ~,,'

Sk;SAT.\~1l)S "'1\ (._olo,I..o ~,.. "" .' " M....' •b'....~ 1"'" __ ,.., f.-l _ \~. " ..
.........._ """"~,,,,·.."'h_-"l,>l

1""-,,,, f<' .......· •." .....,"'.., ,',;,r L~'" n" I. :o'" ro,nu'" 1-"''''
., ,',,,,,,,,("h,, '.,,".lo "n,"" I'"',l' 1''''.' NI'J ." ",. 'Ol.' "'"
,n f<H.",,'" 1i"11H""'1 ,'.1'''',>1...... "","",,,,,.,,,,,. I."
...",10.... t..<.\fM',. "'11>1 ":"117."."..0< n ...
1""IIUCH1lI"'l ,.lo. k.\ "lNnO l_c ou! <.-. < ,..-.
..-_ --.... ok "".... '-" 'f"'" -.qw. ._ .-<L.I:..<I--.... __ ....,....

1...".1 'Ar.'!::: UI.!:'17: I' I.,.,.". r :1'"
""'ro.... <L' .......10. , ~I_.lo "" " d. ~~..

A,... :i'''. ~",.,,,....Io••• ,',...,,,1., "" 0\i'1~ '" "'h Ilrnn~h

I""I'-'h I',....~.~ >',~"",.. A'< " ,k <L."' ,, :"1' 1)", ....'
,,,....... :~"'.:<.I' S'1".I.'.h ",'l." ••l"'Il.C;"l,Il"'",r..·
,,, _ 11••,,,, ,~.,..", I.."·,,.. ",I.!'SM "1. A~"_ Ilol><""
M.... I ",., 1~,,<,,"'.'QoU""O::IO':"".. '

r..,........ r,-",·.'__"'I"<~' f .....~.· '1.:<>11-.... .......
o.·_..t.J", """''-looI.'U'l'ltl.1<rJ ".'.""010>1
UI _ n ••;.,- 11(111.......1 < o ~..'<.... <L' _ h

",..l.o .. ,1;SA~~'h .."rJ li: "'P.""·""" I u.
1~''''''Ú(iO' v..... Il~. "1,'" ,......' .,,' < '<.... " ,,,..,,.,,",, •.
"'''' I,'''' • ""'''''''',' ,,,".'m' ,,,,,,..,, ."'rl'''''·"'...., ,'" ,
'''''P''"'" '!"'-' ~"'fUI ,. ".l"-'<~n .... 'lO,.' .... ",,<I ,', , ....
"'" ",..... <L, r"", I......... 'SAf .. :::: "I :: 11\ " " ".
,......, <L' To :1111 "'."..-..k < '1,_""", ••
""" "" A< :i'" ~ -... <._""
........10> __ f"",_ V~""" M,'I "" <L
,,_..,::eu 1 ' ..._. !~I".'''I'~''' "'....
'H' Mo. ,'.. I. 1,'...... I <••,..,.... I 1.
ISAfMI·. AI.-, ~~· Il""',n, ~l"" i .., ·(...,,1 I~'h'''~'.

'''1'"'0.':1''.' .'''" I"

,·ftESIOENClA OA REl'ÚnUCA
CASA CIVIL

IMI'RENSA NACIONAL

,llIM~'-\,N\~"-"""""

l'<w,~..... ,I. R"l""~'~

OI"" l'lU""tIQ"~'~"'"
,_... do I.,..~,(_"', ..... ,ft~

,,1t'<',",I<)"~I"'''''OI''''''~ ,,,••,
f)..~~ç_... , ........_ .........

l1t~.KlOIICIM 'M U""A"

!-leÃo'...~........ ,~ ..~ ...,......."
l.IeÃOJ- .......

,,~._... '"
,,_"l... Nh..,.......

l.IeÃo,
""hlo< "lÃ" .~., ,"'H,".~"" ~ , , ,..,

0:...1 [l'll: -UU'<C"oIt'.UIlfU
c .,..........·......... '-...-•• LIoo,*"",'

" I '-I"lIll ftY~ , ...." "Y """ 11)
<'."~ t'" ,I< 1,loI. •••" .. t·

I ....~\l-..... ,I~ "'•• ,~ .. ~ ..... ,".,~.

,_".,( ... ,' lO'" ,10\1 .., I."'"
(••onl,_ ,

A__.. ..._ _.....---. __
,....,.~.~ ..- _----~~ _..... ~.~~~~.. .~ ,.......... .....'". ,,,' ..~:~ :;.:~.::.., ,"

SE01ETMll.\ I:Xl('UTlV,\
1l11l.1: 1011.1.\ 1)1. Gl'srAo 1.~II·R'1.\

COORUI \lA(',\O_<iEIL\1 UI: RI:('URSOS
I.O(;iSTK.US

"'''lU'''' 1'1"-'''' UlIl"""::OOI'_' '''.'Ie,-•

1~1l'••1I"· "111 ~"I" 1-;''''''''''''1 :'H'~'I"''''''

~I'"'' I'" II( 11" 'o"Ill', '" '" :. :'"' . I .',. 11.1'•
" ........... 01l >:-'l<!'~1I~ , ,....Il_~_.·...
......lo> "" ._ ;:c.""" "' "" TI ,... .._.

~~":..~"':t..J.,..~~~~~::
..... ~ _ • .k!1 (l_""""'_ <L' ............ , ,•.
"'~--J<,"-' .h........ I'ft••, .,..1'" "m. ,."..1;" ,.,''' "' 1
"" 111<11' .l·''''''''''' 1:"".'.1< 1<",. ,,,,,.-. ''''l'..·". " ,l'
A""",!,,,,,, ~"I, ....."",. I. IH"" A. Ih,,,;I... Illlo'~1I1 I Il~ I"
",'" .l" r,•...",,, • "",. <L' .., I' ~.", ," ,,, "
n .. .-.-> ~,~ \"'"... J,,, l·" ......" ~1 11 !'>l'
" ..., , """',...100

.'1" PU1"'I" U" li'",-
,smfl "-II!"I"'I>II·.......II:OI':-.I"•••)I

SH·.U~r.\t:lI,\ U[ I'OI.iTIC,\S
l'At:lA ,\S MVl.ltEItES

'1'11'''' 111 """li .. '"
b ..""... f_-.-. :O-U

A Sf<1U r.\RIA ill "-'Ilno A' PI.... IS ~II , IIt:1l1 S

~~.=~~~'j, ~~~I~ ~,~;,'";·w..r,;:..~o.~
...."" ,., '_d., "'.... " ....' _ ...'"........~ rn'~" "., h", "'.
""''''', ;. -'1'"......,," •.•' ro"I''''''. 1''''' " .,,,.,,,,.,, ,l' ~"I •. oI'.h'
.""' ,,, ....,,"'1"'1\),., <1., ..u,,~, ""''''",",.1 .l. ",·"'c,,,-, <L' I'"
10o, .., ~ ",....,,~ J. 1~,.oJ.:..........,...."... ~I.,,' r. ()
[<ld.f.- '''.:01' .,., ~"".' '"' ,,_""~.k .-.............
....,.10 "" "'_ _ • .., <l"'_"
...... ""' .... 100

bn<n' 1..- :00"
A SH1U r<1l1. 1>1' 1'<1I.11l< 'A~ PAU A~ MI'LlIIIlI<

iM riu SIl>~",'1 \ I'A IlHI In Il'" ...., ..'c, ,.,"'","l....._ ~,,,,,,,

"".,·.,,,1...,., """"""",, ,",,,,,.,,•. , ",,,.><1,, ,,'o, f... k..""n.".
:<J:~:";.~;~·r:~:,:~~':i:. "r~'~~~·:'!.:.~.·~";1':..;~·' l'
l ......, li•• ..., ._L"'" _. &...." .... <L' .......,_~
........ ~ ,,~ "'" L ,J>r"-I N' ",:.1<>1_'
... ::el •. _'""f< ·..- <-.... "" ..,t..., .__ "",_._. _ _ ..l _~

...... 'I"" f'" 100

11" .... 'n\ll'u'.·
\1,." ,'", ~, I ",,,~. , I, .. ~••" '.', ,,'

,~' 1'.·1", "." " 'oH•• , ..,

nfll'lul" """"0'" (u<,":kl\\"

"'_ I<I.AO'''O ·" 10 """..~~ ">lo,, I..
,.... _ 1 "' 1 ri ' " .....""'1 ..... 1 ..-". ,'.'
I~,,·.,~ 11 ,,·
I'" ·.~, .' ."", "1" 17 ~,,,~.1·,
r ~'" A',,'...., ....' ,,,,',,..-:., T",""" ,.l 'I<i''';' 1'''',1"
h"'· "',., J" A~"' .. U,.."k.. "" ..."" w M....',~.,
...., Ild"' I·" ~" < >I' s." .l..' "''''''K ,,_~ .l,
......"""'" ,1:.., :-. , < • ~_ .....
~ _- , -... ,·....".·~I ..,
~,

............. ....,.~ <L.,.....,... • "''''Mo _ ••~ ~ .

.-._< "'o... " ••• h ' "f'l .k ro· -.J_.....
",,,,,,,,",,,,,,.., ",~,,,,,_,,.,,,,,,, ', ,..", 'l""j,h ·lo"h.\.·
..... I'<,,,-,~~,, ......"'rt'".... ~. " '", 1.1,.,,. rT.,,,· ~,,,,,,,,,' <L'
1: "''-'" ". [""." 11",,,_ . 1·~U>Il 1<..,,1
' ' "'.. <L' ..~ h ..... " 1l.1 I " ~u., ,_
....... < " • "'" 1 < "'••' R , ... _ ~, ".

"'--'"' I K 1-.. • .-.. ~, ....
~ __ _,......., _.~ I.
~ ;<Ip"n"CH [I, "'_' • kS I 1 __....
\ 1'<I<<L· '..,.:<·I1.!,,.· ...,.._<L· ....,'
A ,' , I .., ". "" s.~, " U""'K 11---. R,·
l" ,""'. ~•• ~,.,""'''' .l..h ,..., 1"""'_Ao..·' ••,.... " •••
'."" ,." ( ".'. r~",,,.l.••· D",-I," ("....1 ,1., ,I.,',..·,. 1<, •
,,1< ' ....."'•., .

I \ r~ ,w ''', ri ~\I" ••,- , ... ,," "." .,/~. ").,'

........-_. O ...:,!I.:<.I'_II 1 _· l · ~_

• _:.11' .. lo -,•• I _-.. ol, <L'
I.......... ,-. l. ..., >I. L.,- ,,,, , •
... H.~" ••11.1 •• I ., ~,...'" .. r C"'P! R
"~I".'."I~' ", , ••_ "._...., "",.-"...
..... I••,·"'R,·, T..d".~ I , <1<, r "'''',," .
I'I"~'(" 1'1.". "'. r,,,I,,1l>,, " T"",, ••lo Il,",''''''" ,•• "".<l<.. , 'I'"
~" ..'"' • I,,,," ""'.. """1"'"" .•. I"'.....·..•· ''''''""''''''' "'l", ·
.k""........ ,lo, ~.. "........... ...,........... .... 1, ...
U~"!<Oo--'!''''I. I .......... I "'" ,~' ~..... kS I "": "I.}'
ol"_<d-_ .h••__ w..."'-~'__ ... h I>-<L· ..1 ... _ ...
_ "',!>ll' < .., ...: ......." I'•• ~ .:f1l.,"I"'''''''1> ..-.-.... ''''; ! 3>I.II.o<.o ...
A" !' ,"':<11' r H....·l.h. l"I'F R 7' ~:I" 1
s., ,," I ",,,.n,, ~ ..-,,"'",," <L U••·,.... Ih..' I'tN
"'""',,, ,I, K'·l'ul>l.,••" .,,~.. I ,hl~,,, ,l ,"0"'''(' '1."""'1", <"1'1' •
lO" '«,,"'!." ~,"""

"'''1'''''1'' r"""Il'''.'1 '''I'' ,,,,n,,
I ...."~· ............. • or _, ....,. _ ,_""
........ :'011 .............. , :~.I1:' ,_ ,_
......._ <~nu rAIlIA m "'~nlUs In'.I.'''II' I .........•
,~..... :,.."~. , .........' " ••11 "............. SI' ltl rA.I" 111'
~'r,IIR' liA !l'SfI< o, 1 I! I '1"",1"'1I"IA. 'Nr! .'
.n 1....,0': ,",' .~ In'.'" .'"~'",,' Ill<' ('~0'''!>I' IM' NuK fi' (••.
1T1l~"JX)I<nIM>.'NI'J.. ''':''''·''"'II·n' ,,.~.,. I~",

,.,... <L' ,>/'''' "".k ,,,I.<... <1<>' '''"' ,'no. ,,~. ~'" I·' ·'.rl ,,~.
Inl~':<II' \ II-"II.I"I~~II' U......·A_•
... 11 -=-" 1,_ r , I'ltl '"11"<'1.\ 1>,\ 1l1.1'1- 'UlIO" I'ltl
"l"U\ kI""lIt Il \ rllkll'l.\ Il.'.' nus s.....-..,...
,S'''-''''I n' 11 ~"I\,

1'\11<"'''''' l'W<lI<I<O'.\l 'U 111 u,." lU

I"",.. r~...,'F' ,l" ()I\.., , " ••II:ll1' .., ,'"",......
-'.!""::»II •._ ,'Il.- , .. kH\k~\ UE 1".0
r " In"L\~"" U,\ "'Hl>I "" n UI 1lE"'..... "- IJ-I.,L
,~ IIh!" ,_'>'Ao '_:11 •._ _ "~nl\'O '11'
11I11l 111>"- ,""rl" ..... I••~' ...>l rl'~l.:< ..........
VI I .•~" T"," Il'~" ,,~.,., \'.10.. <L,' ""........ kl'l'~ ".
V,,,,"',,",,, ~~'::"'1, ""I:"" 11,".,1.- '.'",-,lI",' :'I~:>II'
.1"" •., 1','1<, I'HI <11>1'1'("1' 11.1 KII'I'IfIW", I'"'.SI" I'" Ill'
"\"11111',1 ~l.IKI' "UIl'''''IKI'' ~W<I" \IINIHIl.' 11I rs·
'-11M' .'l1nr ", ~""RI' rllll I UI' l>I.'1T"~ 11l''IM''OS 11

'SM·",-\,">l.T'" "-,, "p,
"IIl'"'''''' Ilr"'~'II.... ur",n'''''

I·".·,..~,. ,•••",,,~.,,~ ::'-11' 11 t"""".~_' 1.-;.,1 1.••• " """.,
.' ......,,, ....mu. l-."" ,.,1... ,,", I·,,·~,I.. J I,',"'m." SRI·.· I~'JI'
,'."".,•.,,,,.' ~U KI TAKI" UI, [>IRllr"S 111'lloI~I>S u.~ 1'10
<11"-"''1.1 1>.\ .lrI'Ulk·I " •.,"""" "RI'I'<>l."n I~ 111,
'I ,. Ir" In ,,,",.,-, os IlIlU.L , "ri. '.''0'' o'~ ,.." "
\ ~:,o,'. '':<11'.'';<11' L",......ok .
,~-.I ,__.. "'.......~.., - ."'_".__ -. ....
...."""'.....' ~ rt-J- ""1''-''''''' ....-.10 < .-.""!"" <L.
".- "" '.T""-~ SaJ...",_ ,..I < ,._.. o..~'" ' ...........ft_.....

\· ,1 .\1••' "'~1' ·1l1 ' ....'00".> A'••··~"'\·1l1
, ~ '",''' "".' " ~"I' Il~.' "'"' ,,, ...., I 'l-~""'" .'-' 11 ':<1I'
• '" 11 :m. 1>.". d ...,,,", ..,.," ,,-, 1I :'"'

1'<,.".~.IlIlI."IlII·'''~~III1.1lf...J__ l.....1 i." •.,,",~'
....__ l" "'h r......... ll_~ ..r. 1:'.:01'
• _..-' ,.1 r u lOf lOl.nlTuS UI. " 1"< 16 lU NI
s... "... , I~' ~I'""UI' ,'_....... ,;11:1'''''''" 11. In <
" "Ar" IT,\ I I', ..."", I IlllU ,-":PI..- ... "".",~ ..., ...
A'" o • ':<"' .• ~II' •• ~,", ,.,..... Il",.."".l..' .-<'" I'~'

.~ .......~ ,,,..,,,,.. "".1< ~" •.".l- ","'"' ~",."',, ... ,' ,,_,....,.
r..·.'''''..... " ,.1"""'"""" ..•~ ..n1l,""" l""~,,~.,,, .' •.,.'''''''' .".·,,'fIT.,. "" "'I'''~ ~,..•.-",. ~"I.· ","""'<.h~~. t,' ...." ..·........
I'.•'" ,,,,.1 lco. ,,-,:1' kS ••""••"., .\1 ' '.'<'I'·IU
I!'<I",,-,,,- \..... .:<>1' fI.!~_"'." .. ,-'f' ,,,II.!Il,,
""11':<>1' U.. l ......_~ ""';<11'

"""H.", "1 IOIl'"'' IPH'"''

"'''''._ I.· , , """ '~"" ... , ......" .. :-.~
,,,,,",: ':<<11 , " ,<- ,.,_ ,' "'·KI"T.'IlIA UI; 1I1UI·
It,~ IIl'Mo'N<'" 1>0> I'H'''lIl1''''·l.lIl.\ UI'I'I<'I'·'\.l'"oJ.l''h"""" :"'''1', .~....... 1....1 ..,..",'",...... ISSfITl'Tl> 1'1"'·

•. ".",. f "II"I>.I'L'. \-..:r, .. 07 .~, '-H""" n "' ,."
g,' '~H" "'" ""....~","" "'.... <L' ,'*''''' __ I~ ...
-'" !'I: " I T...., kS' ", ....~ .. v ""l_ ....
RS I:' \.~..... !<o1.''''II. :-'~!Il" , .I~

.""_. '1 10.:<11' ~.~ •._"" < '''RII IIú ....
"'''U,''''''I''' '1'1-0 '''''.'-In,' ., -...-. ~1"'lAIlA
"'I .. UI<.III"I •.,••• ''''''''',",.'

'SI<"'~\d,,)KI'''I, '''II~''I''

[,o.,,j,~_ ,,""""',,. '.-.of n.·......"o<l_,,""r ....... fo'~Io"......' ••·.....

,........... ' '.'lI'"IIl1.' ....
1>........_ ..........., .... ...... ..-...., ~Ir R' :~oo~ "" :." " <f'" 11 .

W ....._ ... ,~ ...~... """" M l


