
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ESTAl)O I)E ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS 1)0 ESTADO

ACORDO DE COOPERAÇÃO

N~ 005/2014

ACORDO I)E COOPERAÇÃO QUE

ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR

MEIO I)A CONTROLAI)ORIA-GERAL

I)A UNIÃO, E O ESTADO DE ALAGOAS,

POR MEIO DO TRIBUNAL I)E CONTAS

DO ESTADO I)E ALAGOAS.

A UNIÃO, por meio da CONTROLAI)ORIA-GERAL DA UNIÃO, com sede

no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco'A', Edificio Darcy Ribeiro, em Brasília - DF,

inscrita no CNPJ/MF sob o número 05.914.685/000\-03, doravante referida simplesmente como

cev, neste alo representada pelo Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de

Alagoas, ,JOSÉ WILLlAM GOMES I)A SILVA, por força da Portaria CGU n' 362, de 24 de

fevereiro de 2014, e por meio do TRIBUNAL I)E CONTAS 1)0 ESTADO I)E ALAGOAS,

com sede na Av. Fernandes Lima, N° 1047, Bairro Farol, em Maceió - AL, inscrito no CNPJ/MF

sob o número 12.395.125/000 \-47, doravante referido simplesmente como TCE-AL neste ato

representado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente, CíCERO AMÉLlü DA
SILVA, nos termos do art. 116 da Lei n!! 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o

presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, atendendo às cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I'RIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO o estabelecimento de mecanismos

de cooperação, visando ao desenvolvimento de projetos e ações que possam contribuir tanto para

a prevenção e o combate à corrupçào, quanto para a promoção da transparência c da ética

pública, assim como para o fomento do controle social e para o fortalecimento da gestào pública,

quanto para o aperfeiçoamento do planejamento e da execução das auditorias e fiscalizações
. concernentes à aplicação dos recursos públicos federais, estaduais e municipais.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS FORMAS DE COOPERAÇÃO

A cooperação de que trata este ACORDO DE COOPERAÇÃO consistirá nas seguintes medidas.

observadas as competências c atribuições próprias de cada parte:- .

I - atuar conjuntamente em ações de prevenção à corrupção e promoção da transparência c da
ética pllblica, através da realização de eventos de sensibilização e de capacitação. objetivando
maior participação da sociedade no controle dos gastos públicos;

11 - promover trabalhos de fiscalização e auditoria nas unidades estaduais e mUmClp3lS no

Estado de Alagoas, inclusive em conjunto. quando houver interesse recíproco dos órgàos
sigo"atárias. respeitadas as competências estabelecidas na legislação:

•11I - comunicar. entre si. eventuais indícios de irregularidades ou improbidades detectadas

quando da liscalização dos convênios linnados entre os entes federais e os órgãos ou entidades

estaduais e municipais;

IV - trocar periodicamente informações pertinentes à programaçào dos trabalhos relativos às

missões institucionais dos partícipes, com vistas a propiciar a atuação coordenada e o

aproveitamenlo do resultado dos trabalhos realizados. otimizando. assim, a aplicação dos

recursos envolvidos;

V - compartilhar bases de dados disponíveis e viabilizar, quando possível, consultas a sistemas

utilizados pelos órgãos signatários, visando maximizar o aproveitamento das informações

gerenciadas, em benelicio da racionalização e do aprimoramento de técnicas e procedimentos

implementados nas ações de controle; e

VI - rcalizar o intercâmbio de experiências, boas práticas c a preslação de assistência técnica

mÚlua em relação aos tcmas previstos.

Subcláusuhl Primeira - As partes execularão as atividades decorrentes deste ACORDO DE

COOPERAÇÃO de forma a ser definida, em cada caso, pelos lilulares das unidades técnicas da

CGU e do TCE-AL responsáveis por sua implementação. mediante troca de correspondência

oficial impressa ou em meio eletrônico e deliberação entre os represenlantes dos órgãos

envolvidos. observadas as competências atribuídas pela Constituição da República e pela

Constiluição do Estado de Alagoas.
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Subcláusula Segunda - Os trabalhos desenvolvidos a partir desta parceria realizar-se-ão

mediante o fornecimento de informações constantes nos bancos de dados dos parceiros. relativos

a fiscalizaçõcs anteriores realizadas em contratos ou convênios. que serão objeto de

acompanhamento dos partícipes. Dessa fonna, obter-se-ão subsídios técnicos na avaliação do

objeto da auditoria. além de se evitar nova auditoria sobre o mesmo tema.

gv



Subcláusula Terceira - As fiscalizações e auditorias decorrentes deste ACORDO DE

COOPERAÇÃO sereio. sempre que possível, incluídas nos planos ou programas de fiscali7...1çõcs

e auditorias elaborados pelas unidades técnicas competentes e autorizadas com observância aos

tLâmiles específicos no ,imbito de cada uma das partes.

Subcláusula Quart:.1 - A presente parceria não obriga ao intercâmbio de infonnações de caráter

sigiloso, o qual somente dar-se-á em situação de justificável interesse público, ficando o

partícipe destinatário das infornlações obrigado a manter o sigilo das informações.

Subcláusula Quinta - Poderão ser compartilhados entre a CGU e TCE-AL, documentos.

info~ações, bases de dados e apurações preliminares versando sobre indícios de irregularidades

na gestão de recursos públicos objetivando subsidiar a maximização de resultados no curso das

auditorias. fiscalizações c demais ações de controle de compelência dos partícipes.
. -

Subcláusula Sexta - O compartilhamento de que trala a Subcláusula anterior dar-se-á de forma

reservada, por meio de elementos impressos ou arquivos eriptografados, a fim de evilar a

indevida exposição de agentes públicos, autoridades. servidores públicos, profissionais, pessoas

fisicas. jurídicas e entidades jurisdicionadas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

As partes se comprometem, igualmente. a conjugar esforços para o dcsenvolvimenlo e a

execução de ações concernentes ao objeto do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO. nos

termos seguintes:

I - planejar e executar ações integmdas entre os partícipes do presente ACORDO DE

COOPERAÇÃO, com vistas a estimular o controle social e fortalecer a gestão dos recursos

públicos pelos municipios alagoanos;

11 - conduzir os trabalhos em confornlidade com as normas e procedimentos de auditoria

governamental vigentes. bem como segundo métodos específicos cuja utilização seja

recomendável, considerando a natureza e os objetivos institucionais. na execução dos trabalhos e

na emissão dos relatórios;

111 - proporcionar, com a necessária presteza, mediante solicitações reciprocas, orientações

suplementares quanto à metodologia a ser adotada no planejamento, na execução dos trabalhos e

na emissão dos relalórios:
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IV - manter rotina de comunicação. de modo a informar-se mutuamente sobre o andamento dos

trabal~: ~e--



v - compartilhar relatórios e demais orientações pertinentes à execução das atividades previstas

neste ACORDO DE COOPERAÇÃO, com a maior celeridade possível, atendidos os requisitos

procedimentais de eada órgão signatário;

VI ~ informar um ao outro sobre o número de vagas disponíveis para o copartícipe nos eventos

de treinamento e aperfeiçoameilto de pessoal; e

VII - dar tempestivo conhecimento ao copartícipe dos planos ou programas de auditoria e

fiscalização previstos, de forma que as partes possam avaliar a possibilidade de integração de

atividades ou aproveitamento de resultados.

Sulicláusula única - Comprometem-se igualmente ambos os partIcIpes a adotar as medidas

necessárias para o cumprimento do disposto no presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, bem

como a designar, fomlalmente, no prazo óe trinta dias contados da data de sua celebração,

coordenador responsável pelo acompanhamento da execução do ajuste.

CLÁUSULA QUARTA - DA INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESPECiFICA

As atividades previstas neste ACORDO DE COOPERAÇÃO não acarretam ônus linanceiro

adicional aos partícipes, uma vez que já integram suas atribuições ordinárias, raz<io pela qual não

se consigna dotação orçamentária específica.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS HUMANOS

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

ACORDO DE COOPERAÇÃO nào 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 decorrentes.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO, DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO terá vigência por prazo indeterminado, iniciando-se a

partir de sua assinatura, podendo ser alterado mediante termo aditivo, a critério dos partícipes, e

rescindido a qualquer tempo por mútuo consenso, pelo inadimplemento das obrigações

assumidas pelos partícipes, ou pela iniciativa unilateral de qualquer deles, mediante notificação

por escrito, com antecedência de sessenta dias, de um ao outro, restando a cada Partícipe 'f~
somente a responsabilidade pelas tarefas em execução no período anterior à notificação.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação de extrato do presente instrumento ou de seus aditamentos será providenciada pela
Ç.GU, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
confomlc dispõe o art. 61. parâ~rafo único. da Lei n!! 8.666, de 1993.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Os partícipes elegem o foro da Justiça Federal, Seçào Judiciária do Distrito Federal, para dirimir
eventuais controvérsias acerca da execução deste ACORDO DE COOPERAÇÃO, quando não
acar"retem conflito federativo c não possam ser solucionadas administrativamente.

•

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

Os detalhes operacionais necessários ao pleno cumprimento das obrigações ora assumidas serão
estabelecidos de comum acordo pelos órgàos executores, por meio de deliberações registradas

em expedientes internos ou em atas de reuniões compartilhadas. e as dúvidas e controvérsias
decorrentes da execução deste ACORDO DE COOPERAÇÃO serào dirimidas, preferentemente.
por mútuo entendimento entre os participes.

Assim ajustadas, finnam as partes, por intermédio de seus representantes, o presente instrumento
em duas vias de igual teor e fonna, na presença das testemunhas infraciladas.

?c?f01f ~
J EWILL~~ ES DA SILVA

Chefe da C6ntJ oladoria Geral da União
no Estado de Alagoas

Testemunhas:

Maceió, AL. 24 d'j 7,ço de 2014.

L-__ ( )/

ÉLlO DA SILVA

Conselheiro-Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

l'-"N"'o"'-m""--e:-:-'-~f-=-Ij":"';-'-e-o~,-;J--=<=P=':"--í'-1"-~!m, a!;h FhJ;;,'w
Documento de identidade: o..s~;c.n b_ oó BA Documento de identidade: d..D~ 519- AL

Acordo de Cooperação nO OOS /2014 - CGUrrCE·AL Página 5 de 5



1 IJ:rV 16,·'·10tJP Diário Oficial da União _Sq-.io "l

Nlllnr w'"
..... I......"" <lo c......... ~~ 1,.>:1\1' ro'>l"....., .. [)(llJ'"

1''OlI:!OI'. S«&o J. ~lr I 0r'4I< '" ~ 1';":"'" I'''J.~I''
,nino" I.,...., 11p!"'". l'O'rNIl'> I!OlflOlb

IS1":Q~· 0.00.0'.:0'" 1I0'~1.101'~f:.roo'U

•\Il\'OC,\CI,\-l:a:IL\I. 11.\ UNIÃO
SECll:I"ARIA.(;f.RAL I)E A[)'\UX1STRAÇi.O
SUpf.RIN'rF~"I)Ê."'CLA DE AO.\llS1SrR,\ÇÁO

/1:0 OISTklm FEDEJV,1.

L~IIl'IO 111 TU.'IO .01"111"0 ,~ I 1." ,....r. ''''ai
S C_llr.tU
..~ OOO·..ooo,S07!Olll:.
"'S'~J"SA N' .1 :'OI) C AUIOCACIA GI.kIlL "A
USIAO .(.'Srl ('""",todo.>; O<J~1J.IOOIllOl c ......-"> G\'r
O)"~l!l.l"RlA f. PR"IlIl('"" UI, l:\'fxm~ I.HM • ME. ,,!>
JI'"' r,,,,,,,... "'/",,, do '''''''..., .. O,::r-oll·.\l:U ""~ ".." I:
1.Jol<) m,,,,,,, <li: "'0<<10 <GI'I o"'" ~'I"'< ~ Inc ... 11 do ,0,"'1" n
\oI.<, ti' 3_03 I>tm , ..... J<I"" .... '" po,,'" •.-><kli><......
...... (a.-Lo o.u,~ do, ..__ ,__

upI k,.- I_"J \\P" lU)!!!)!'. "OJ'lIIll ' .....
, ...."'11)91_ t_·~W'F'-lbb'"

A.-.I"'':lII'

Itl~" 'U "O(. lO'; JI U; ,\1._""
1"....... v 1~'1".

li "'_0 0("........... ru"'"" o r llloJo ,k JuI_
.lu ....~ ~J.1t~"'" n" 11r.G1'. IIoxI<n.n<l<> " <namo:.
prop"" "" """,... KLlMA ~u MI(j~Jl),<;ÁO 1.'II'A·MI'. C"rJ
"~~7.l~' .,zIOOOI·50 J-' " ,,,m I o. _." ......,""',.......
'o..,~~

"IlESIOÊNCIA UA REI'ÚUllCA
CASA CIVIL

IMI'RENSA NACIONAl

UlI""VAM ~otJS"H

l'n....,," ,L. M"IouI.ok.

"'OIIO'.>AIll!t ''''lAN1( Oll\A
A_Ilo.·l......k>\ I....·""y",,\.n~

1I ....~.m" fOU'1 '>(.IJ( $0' ",'11""
Doo.to~~"",'''''-'' '>A.....

lMÁItlO 00 Ie'''' .... UNI"O

"C),o,
_..; .... 110" ..... _ ..

.,(J.ol
~"\....... ,.."
~"",.,--",,,,,

_,..",I'1tU~.h..Io-...1

$I(Ao I, 10,-._
•• L , n~' ........... ' .••

...... I.lIL I_'...'I.~.v.
......fo.wd,........I "J..._ .. n...........

AlL........,1lI:t \-.)\~ ~
c.-..Io. "" .

l)o,~I~d.». ("'.....

._.llo(.lJlj.O,\( .....~ ..."ltj
c..,,_.~~

A .....~~ ..~ __ ~_~...... ,,~""' ,.._ __ -
......_~.... ' u ~ r.

....._ •• ~ r_ ''' r, ' r"
' ,..... " .." .'..~ "..., .".,.

Slil'E!tIl\'rE"n'::~CI'"DE ...D\IIN1STRAÇ;'0
NO RIO DE lA~ErRO

"HI:ci~~:~: ~~ol,':C.' ~~~.~r:,OIO)

" ".., ool• .:ooll!Kl~UlJil Ubt<'" roq;.\<> fklNol"••
......' oi< pt<IotoIt I"'> ""''''''''- .. _ ...._ Soop<,_ ri<_~ oi< J_"••
L-' ("""" .0.1>< .... ~ b,....... s-...
M_ c...-. • .... oi< '--..--.~~............-............... 1..-. R._.. ,....._I.c-.._J I'" ~-IN:u'••_h'~••
'lIohl-'-.c SoI<o"""'~~lr....... c_
• • 10 l'Il: J""lJIlO F_" '-*" • _ ..
'IOl~U h _ ".__""" .. "-. ..
..........,'·M~.. hIW'tl_ .." ..._p•.-'" _.-'" c...-. o ,:.MoI _ .... oInjoooO••1 ..............._"'.-.... '"

K'lll,,-" IH \11.\'\ lR\""'D[
I·...~"",,

SUrERIN'rESlll~~CIA()l, ,\U.\IINISrR..\çÃo
1\0 RIO G~NnE 00 SUl.

1\.11 "" U' ""'10 ,,,,·,,,u .. IJ 1.lIl' ..... ,,_,

'_.C_U':ffi.l
...~~_Iu*n
Dl,,",."~o\ 10- M"llJ(l.l e--. \1"·nC-\C1A CõEL\L 1>\
I'Sl/lO.cs.Je-__J_'~::'C--' e,'\"AI..
t ASTE '" r.snXf.\ UTU • D'P~ _" """ •,,.....,. ... ..-.... .......,.a pw _ ,: r_ l.qaI

I... _-» ...........~Io>. Itp""'..~ "'•.
........ lOlJo'llG". 1~'Gl'l.OI~ \'.llo:>f T..... RSlJOllJ,oo r.
1OOOOOOOO· :U\'~l.aooo'f I...", <It "'""",,.... l}O,lJo'llIJ"

(SICO~ • (l.l \).I ;~,., "OO6I4l(l(l(jI·;O"~I:ooo<JOS

CO"TMtJI.,'!lIIMI... -ta:RAI. 1)., l'NI,;'O

1:...-1'11.,.,,,, ,((.'UIII'" """'-R\("\O

.......C~ 'CEAL -CCOU ",~t(lj~"
~.............. C__ TO: ..L C(JlJ "CIOSr.OI.
"• .-oo-.sso- ..-o::eoo'"o~'l-I.l...'U C~"U_.('(JlJ. •

"_'" 50' • SAS • ..-. .. , • Illo<e "A". f.dof" DMI
••lo<_ ..........Of. _ ..... C1<~Ulr OJ.u 000.·
OJ •• TCF.. r""",, ""A~ -..... F_I.-.."
16'1....... r ........\ ....... -.-.. C1<~J .... ~ ..
1: 19t 1~.l.OOOI"1

O .. lliTO· ._I«<r n................,w"",... " ' ... 01«
..n,nl,',""nln oi< I"PJ'''''' , .""" '1""" ,....."'" " ..ui""" fU" •
1""~lI("io • n ..""lool< , ....rul'Ç.. ~""'", fU" • 1"""''''''' ,I,
u_~ ,h lr"" p:.hI"", ""In .'...' I"'" " (, ..."", ""._.01< _..ui " r.rRoIt<_ J.o I"'0Io' ,...,...,. _, ,...,.
...k .._~",-_,,,,,,,,,,,,,,,,,oU'_.
r...........(a """"""'*" ~ ........10 .... __ poít>Ioroo ktItr....

""""-'.--RE<.'l,'RS(lS 1;<00: ....._ üo __-.... _ JW'
... tuloo ,,10"""_" '"

....,r...
''0_''0'' ".....__.-.. • _ '" doo. '"

-~ _--_.-... "",~ _.~""",",/'O',__,
~';..~'1'.~'~1g:~ ';:~';:~" .•tS""'" .... 11_ ..
b ..... oi< A"- _ W,u Goont< do Sol.·.... C-..........
h.__1< d., Tn....... elo c E.......... AIoJ:<too. C;c.... A"'I..oU ~,Io'..

1'\ 11<...... IJ~ "0.\'11< \I li

E",",,' I......... b«...-"', ,,,,,.....J>tAoJ.I .. J'l.BH r"""",", "",.
• l'~ J.o c_ 1<':(JlJ·"'1. UG llo.-"'"
l'OI·.llOOQl.... s.-IoT<tIt<>I.CG~~OOl)I),\,....
.~ 1.. _ ....,..,.. -' __ __ • __ •

... ,~ ,----._ ...-*
C ....- .. kqoo/>Oo<o. t.o.cI< leU ............r.- 6< 1;.~I.,:lIlJl_, _.-...,..io ..li_ 'bo
... _t: * ....... * ~,. "'-_ 1"10 CGllPk.,
C.Io 'Y',....·I_••~-..... "'.. _.<tko...
~ ,_''''''''''v.I_ .. SI ......~ __

.. OO"'Hlll'n'I2OI":!II

1'\ 1H,li> ",. ''''''H ""
b~.,tI ri< 1)""",,, ..,, c......., "~Clnll.!'I':'II)

~.rt<'" .., do, d< C,,-.pr,."" T"""......,1<1>",.1.., .tI'« • c""",,·
Iado .....{ li.",,· \'(ôU•• Ae<""" 11<."k,,,, 'k (.,,'1"',....,
.1" Muu~, oi 1.0.;010:, l:>............ MlfIMMI: •• Oopn,,,,,..,
J.o. ~"'.".. U• ..s.. """'~. L·......... e...... · u"s.
co

10- I"-OCU"U 1II)1 ....O"I'JI'lI:OI Ih h_,!""
CONTRATAS!!: 0.__ ...., """' (I I.............
• C--.. •• C.huf.·UNLS(:O c rl OJ1lo.,ltnlloNl ""
-....<Jo.> J1t ""' 91'''./.5WoJ '1\,1"'" llr.. ,k"........ '..,.
IM,""",,,,,, I'ub., ". <I<,",""",~" J() J""'k'. ,.r.."",,1.>.
" ..........1"' ,.. ,f"("', •....."s.I.
CO"TRATATlO' lul..... ~"' ..., ""," o...bt>!>. CP, ... lO! 1'01·

"JU"-lIftC.\nVA M.~d>_p..I_... """" _, I"" .".....',, ,.~.,.....u..~ .......,... _
~

8ASI: UGAL I '" do...........1_..." J HI. li ......-
SECRET...kl... EXECUTIV...

DlRETORI'" nE CoESTAo I:-''TUSA
COOROl~""'Ç;'o-GER"'l. [)f. PL...NfJ...\lrJoo'TO

E OkÇ"'ME!Io'1O

'~"II"O 'lI. '11 ~\,,' \11""0
I.'~" l","" M.'"" ". OOOOll:Ol... T""", oi< 1'",,,,,••~
f<lOft.'r.<Ill ,,- "'"...." OOI900I~JJ';"llll r"m'''''''' l·.....
,_ rrX'IU>"'[~"',m, '1.\'~I~A.\Il~"f<> f O~(A.'";'''

TO. u.oJ.orIt "-.o., IJO'MII......u,-•. 00001 Cl... _ A\ll·
GOS "SSOClAllOS lIF. .I"H~O IKJSHO-AM",UI110. ,'"PI
.. OJ.ll1UIOllOOl·.... Ob....., ."'r.......... "'........... ""'" <I<
~ .. OO':!'lI'._ '·P-",.O·-:O'I.U'OO:-.t..
lltu"''''-'''J'Gl~''SopaOt_ C_ (ARlA
".\I<:SVS .......ro. 09' ~ _l4t-UI.ll. C__ 110 «I
M.IO G.\lJlI'<O "'OUUA". C"' .. CJ _ ~_,

ISIL~'·· ...... ::- ...

COOROE.."AÇAO-<;ElV.L DE RECtrRSOS
lOGISTICOS

'-"-"H."" '" C... .-...l,' '" I. '"" I.l,"" 110.10

".1',,,,.,.... OOI_lOOl1l"llIIl
ISt:XIGIUIl.JIlAIlf. .- 1.10"0" ,.,,,,,,....... CO."lkOl.AllO~I.'·

GE~I. I'" U"IAO ....S",.'_.-., .\l.17~lJIOMI'" l·........
""" IUM II~SII.ISOUSI.'" "'AQU'"AS''' ·Sl.VIl.·t\S u·\llr" .... Ot,<oo> C__1o> '" _,,~ oi< _ ......~ .....
_""'.........1oi< P'C""'" ,_. ",.. p<r_ ri< li>-.a..-.-.. l'- p ,_ '" _ .... 11<\1
I_OS'O:O'lIocr.u f_tqal L<1.·I_'t) ,.~

~ JI'J':OO'" JOOJ':OOII .._ r....l ltJ<Ool." .• r_
'_·:01'''0-1:\0< ..... "' .._J••J-:t••

ISI(."O'\ ""0'':0''1 I_'.~"S~J

SH:RI:T... RI.... lU: I'OIjT1C...S OI: I·RO'\IO(;;'O
tU IGU...I.lunr. k",CI.\I.

., 1"11."0 IH: IIIW':'" I":"" II"~ ".
." 11)"" ·l',,,r, 1."",:

,,-I'r"'..... 00(1.<10000.:<>:01 ... 0I0t<k> C"""_"" J.o ,....,.-..."""'<It,.. oi<C~ - UI(". ,... 'bwo;... oi< """'oJ.o..I<
k ... _ ............ d<-v. "'_dos.. ..
• """..... ok ...-.... do lpolobrk uI • SlJ'PIk.n ...
_.I'_.~_.__ _l><_
OOMI r_I.<pI: ..... :.·......... ,·lII te I_.
~,_''''"J _~r_.. __ \"m .. te. ~I ....

~~t.~~~;~~.~
.lôu<Jo ... 'JOO~" U'llA "UI "" OI- ......_ M_
"'r_Clotk .. ~"'r.bt<a\obl....-bo... \1lloIr
, ...... RS 'O<IIJO.(loI C""'PJ O.>S'RAI"I'" tIO I'" "(ltMllI"~
1;.\lnUI" ....."IL Ill! Ol\tUNtC..C,O ~_\ • 1;11("

SE(;RF.TARI,\ IlE rOl.iTt(;,\S
r,\M,\ ,\S .\1UI.m;MI:S

L' 18.'U'" fll; f~"HM..r:.,(·,\n 111: '>111."1"

~.... !'to...... 0..-".. ,. 0/nJ1'3I1' _ l'__ ••
lII:.~J' (__- e-..tt. sa:lH".'" I)f; '<}.

UTJCAS ~""""S M"'UIUlB.l~Mol>drtG«ton.~I GnU._I C__ AS$(l("\A(-\O 111. {"(\(lP>.a..(-\O AGll-

COUl • .u.0ll."" ..cu.... 00 ......... C"~J ..
~''''lllllIl''' P11~'~" )li. \., \-. , .... U
~'''.oo. ,...... C_ lS .1If'IOl.lrI. ,.'&bot..
lO I;':'ll' lJ·Gl'!lll"- -. '" -.: 11'lWU .......""lo ~IU:SIIIl_"n .. [l" RErUBllC,,· nEsIll.IH RfJ'l'\II.I(·A
lOU~nl;S MA~IA 8A....IIlJ..... M'.... ISlitA 111' '~TAllO IS_

IIi.RISA llA SU.Mh"'''''' IJI, I'()IJ1KA

,SICO~·\'II'JMrAI.l·\).1'\).11:014,

F~rk,,' ""_"'1' d< or..., ,,~ oY.oV\I'l.flI-l .., e"",I... .\~
"'''~J'lflll , ...,_. C_<J<... <;l'CR""RI.\ 111. I'<~

unc...~r"""ASMUUIUF_'.U~C_"";flOIl:1 e;",.....
0JflII1 C_·_ SU·.nARIA 1II. r.sr"oo DE n .......ulO

1:oI<_,.,........-...~_"'" ""'''' ........ '".......,'"~
'd...... /ItII)\lOl_>oo:I~

,_,,-,,-_."P.·:'~~oI<:'1Illl'.__ .
,__ <1< 0................ -..•. 1(:,._


