MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
“
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

RESOLUÇÃO

N.º 16/2016, 05 DE ABRIL DE 2016
Disponibiliza para apreciação dos
conselheiros do Conselho Superior
o Relatório Anual de Atividades de
Auditoria Interna — RAINT 2015

O PRESIDENTE

DE EDUCAÇÃO.

DO CONSELHO

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL

DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições

regulamentares. na reunião do dia 05 de abril de 2016.
RESOLVE:
Disponibilizar

para a apreciação

dos

conselheiros

do Conselho

Relatório. Anual de Atividades da Unidade de Auditoria Interna - RAINT
na forma do anexo.

DÃO Ma

EDUARDO ANTONIO

MODENA

Superior o

- exercício de 2015,

Processo n.º 23305.002118.2016-19
São Paulo, 26 de fevereiro de 2016.
Memo. 003/2016 - UADIN
Ao: Presidente do Conselho Superior
Assunto: Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna —- RAINT/2016

l.

Atendendo a determinação contida na nos artigos 14.º e 16.º da

Instrução Normativa n.º 24, de 17 de novembro de 2015, da ControladoriaGeral da União, estamos encaminhando para aprovação o RELATÓRIO

ANUAL

DE ATIVIDADES

DA UNIDADE

— RAINT do Instituto Federal de Educação,
Paulo — IF/SP, referente ao exercício de 2015.

DE AUDITORIA

INTERNA

Ciência e Tecnologia

de São

Zi
Informamos que foi encaminhado o RAINT/2015 para ser submetido
à manifestação da Controladoria-Regional da União no Estado de São Paulo,

em 26 de fevereiro de 2016.

tenciosamente,

Chefe da UADIN

o

EA

RELATÓRIO ANUAL

DE
ATIVIDADE
DA
AUDITORIA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2015
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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA - RAINT
EXERCÍCIO 2015
Em atendimento à determinação contida na Instrução Normativa n.º
de novembro de 2015, da Secretaria Federal de Controle Interno/Controladoria-Geral
apresentamos o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT, que
trabalhos realizados no período de 01.01.2015 a 31.12.2015, sob a responsabilidade da

Unidade de Auditoria Interna.

24, de 17
da União,
trata dos
Titular da

| - DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS DE ACORDO
COM O PAINT 2015
|
A Unidade de Autoria Interna buscou acompanhar e orientar a gestão da

Instituição durante o exercício. Nesse sentido, foram emitidos os seguintes documentos:
47
68
12
217

COMUNICADOS DE AUDITORIA
MEMORANDOS
OF
SOLICITA
S DE AUDITORIA

RELATÓRIOS DE AUDITORIA:
Foram

realizados

3

acompanhamentos, totalizando 18 relatórios.

relatórios

de

auditora

e

15

relatórios

de

RELATÓRIOS DE AUDITORIA

ARARAQUARA

aa

BIRIGUI

BRAGANÇA PAULISTA

CAMPOS DO JORDÃO

ARNO
CUBATÃO

001/2015

as
GESTÃO

FINANCEIRA

GUARULHOS
NG

MATÃO
PIRACICABA

PRESIDENTE EPITÁCIO

REGISTRO

o

SÃO CARLOS
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Se

E

SERTÃOZINHO
SUZANO

VOTUPORANGA

Uma

amostra de 57% dos processos de

Suprimento

de

Fundos,

via

Cartão

Corporativo, foi selecionada pelo critério da
materialidade, nos campi e reitoria.

No Planejamento de Auditoria Interna —
PAINT/2013, foi estipulado a análise de 30%

dos processos, porém, como os trabalhos
foram realizados por duas auditoras, então

1
foram verificados
57%0
realizadas no período
E
:
-

das despesas
de fevereiro a
j

julho/2013, via cartão corporativo.

No intuito de verificar as existências físicas e
a confiabilidade de seus controles, foram
selecionadas, por meio de amostragem, as

despesas

realizadas

com

suprimento

de

fundos nos campi. Referida amostra baseouse nos eventos de cada campus e foram

devidamente demonstradas no relatório de
auditoria.

ARARAQUARA
AVARÉ

BARRETOS

e

E

exercício de 2013, referente aos valores

CAMPINAS
CAMPOS DO JORDÃO

considerados mais relevantes em relação ao
total do ProgramalAção 210920TP —.

ECON ES

002/2015

GESTÃO DE

A

RECURSOS
HUMANOS

Pagamento de Pessoal Ativo da União.

e

ITAPETININGA
MATÃO
PIRACICABA

que era de 10% dos processos admissionais,
foi redimensionado para 20% devido ao
tamanho da amostra dos processos de

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

contratação ter ficado insuficiente para um

aaa

nível mínimo aceitável. O critério da
materialidade foi utilizado juntamente com o

SERTÃOZINHO

critério

SUZANO

e

003/2015

GESTÃO
FINANCEIRA

ada

Es ra

DGP - REITORIA

da

relevância

para

ter

abrangência dos processos analisados.

VOTUPORANGA

RR ARA
BRAGANÇA PAULISTA
ITAPETININGA
PRESIDENTE EPITÁCIO
REGISTRO

contratações de professores substitutose

escopo inicialmente previsto no PAINT/2014

ETR
SALTO
SÃO CARLOS
SÃO ROQUE

Verificar 20% (vinte por cento) do total das
temporários no 1.º Semestre do exercício de
2014, referente aos valores considerados
mais relevantes em relação ao total. O

PRESIDENTE EPITÁCIO

e

10% (dez por cento) do total dos processos

de admissão realizados no 2.º Semestre do

BRAGANÇA PAULISTA

CATANDUVA
CUBATÃO

(Qsexames tiveram como escopo a análise de

Verificou-se 6,8% do valor
Propostas de Concessão de

maior

total das
Diárias e |

Passagens realizadas no periodo de junho a
novembro
de
2014.
As
unidades
selecionadas foram extraídas do Relatório de
Auditoria nº 201315221, da Controladoria

e

Regional da União no Estado de São Paulo
(CGUISP), que tiveram recomendações dos
campi discriminados.
|
Foram selecionadas, por amostragem, as

Propostas de Concessão de Diárias e

” Passagens aleatoriamente de 3 processos
para

cada

campus

e

10

processos

da

Diretoria de Gestão de Pessoal - Reitoria,
perfazendo um total de 3% da quantidade de
processo do periodo analisado.

O escopo

inicialmente previsto no PAINT/2014 foi de
10% dos adiantamentos de diárias e
passagens, concedidas no primeiro semestre
de 2014.

RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO

001/2015

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

REITÓRIA

| Acompanhamento do
Acórdão n.º
3.396/2013 - 2.º

Câmara- TCU.

NÃO

IMPLEMENTADA

COORDENADORIA
DE PROCESSOS
0022015 | ADMINISTRATIVOS

REPERE

| Acompanhamento do
7
Acórdão n.º
NÃO
3.396/2013-2º | IMPLEMENTADA

003/2015 |

SÃO PAULO

| Relatório de Auditoria | [MELCENTOR

CONTRATUAIS
DIRETORIA GERAL

EDIRETORIADE

ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Auditoria
DIRETORIA GERAL

SÃO PAULO

005/2015

- COORDENADORIA

DE ALMOXARIFADO

REITORIA

2

007/2015

ADMINISTRAÇÃO

008/2015

SERENA E
ADMINISTRAÇÃO

CUBATÃO

009/2015

ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE

CATANDUVA

GERENGI DE

BARRETOS

-

a

010/2015

GERENCIA DE
ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE
EPITÁCIO

011/2015

2
GERÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO

SÃO JOÃO DA BOA

a
GERENCIA DE
ADMINISTRAÇÃO

SERTÃOZINHO

012/2015

:

VISTA

013/2015

GERÊNCIA DE
CONTABILIDADE E

REITORIA

014/2015

GERÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO

CARAGUATATUBA

015/2015 |

n.º 003/2012

Acompanhamento do

004/2015

006/2015

Câmara - TCU.
Acompanhamento do

FINANÇAS

REITORIA,
DIRETORIAS DE
SUPORTE
ADMINISTRATIVO E
DE SISTEMAS DE

INFORMAÇÃO,

COMISSÃO DE
DESFAZIMENTO,
COOORDENADORIAS

REITORIA

IMPLEMENTADA

o Otan

Acompanhamento do

Relatório de Auditoria
n.º 015/2011

IMPLEMENTADA

Refegório de Auditoria

IMPLEMENTADA

Acompanhamento do
E
E
n.º 001/2013
Acompanhamento do

z
NÃO

Relatório5 de Auditoria | IMPLEMENTADA
n.º 001/2013
Acompanhamento do

.

RelatórioE de Auditoria | IMPLEMENTADA
n.º 001/2013
Acompanhamento do

Relatório de Auditoria
é
n.º 001/2013

Acompanhamento do

vê
SER
Eelatónio de Auditoria |
n.º 001/2013

Acompanhamento do
bm
Relatório de Auditoria |
n.º 001/2013
Acompanhamento do
Relatório de Auditoria
5
n.º 001/2013
Acompanhamento do
Relatório de Auditoria

n.º 001/2013
Acompanhamento do
;
E
Relatório de Auditoria
n.º 001/2013

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA
IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

PARCIALMENTE
IMPLEMENTADA

Acompanhamento do

Relatório de Auditoria | MrcienenDo
n.º 001/2012

DE PATRIMÔNIO E

DE TRANSPORTES

CRONOGRAMA EXECUTADO:

O total de horas/homem trabalhadas para a execução dos trabalhos foi de
7.360 horas, conforme quadro discriminativo a seguir. No mesmo período, deixaram de ser
realizadas 1.680 horas devido a recessos e faltas justificados dos servidores lotados na Unidade

de Auditoria Interna.
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RECURSOS HUMANOS E MATERIAL EMPREGADO:
RECURSOS HUMANOS
Os recursos humanos empregados (relação horas/homem), em um total de 5
(cinco) servidores, foram:
e

Chefia da Unidade de Auditoria Interna

e

Auditor

e

Contador

e

Assistente em Administração

MATERIAIS EMPREGADOS
e

5 microcomputadores

e
e
e
e

1 notebook
5 mesas
3armários
5 cadeiras

APOIO

Leis, Decretos, Instruções Normativas, Regulamentos, Normas e Manuais.
Sistema Integrado de Administração Financeira — SIAFI.
SIAFI Gerencial (até o exercício de 2014).
Sistema Integrado de Administração de Pessoal — SIAPE.
“Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal - SIGEPE.
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens — SCDP.
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — SIASG.
Tesouro Gerencial (a partir do exercício de 2015).
Internet.

Sistema Trilhas de Auditoria de Pessoal.
O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna — PAINT, referente ao
exercício de 2015, foi aprovado pela Resolução n.º 111, de 7 de outubro de 2014, do Conselho

Superior do IFSP.

No exercício de 2015, a Unidade de Auditoria Interna contou com uma
servidora que exerce função de Cargo de Direção — CD-4, com uma servidora com cargo de
Contador, duas servidoras com cargo de Auditor e uma servidora com cargo de Assistente em
Administração.
No desenvolvimento dos trabalhos contidos no PAINT/2015 alguns fatores

incorridos, ou que já tenham sido determinantes em exercícios anteriores, contribuíram para que

o mesmo não pudesse ser cumprido em sua totalidade.

Nos relatórios anteriores, ficou claro que a expansão do IFSP, com a
implantação dos diversos campi nos últimos anos (atualmente são 29 campi efetivos, 12 campi
“avançados e 1 Núcleo Avançado - Assis), culminou com o aumento na demanda de processos,
exigindo da Auditoria Interna maior enfoque nos possíveis riscos advindos da inexperiência dos
novos servidores.

Essa demanda

exigiu da Unidade ampliação,

no exercício de 2015, de

esclarecimentos nas Solicitações e nos Comunicados de Auditoria, com mais reuniões presenciais

ou por videoconferência com os servidores envolvidos em sua execução, para explanações dos
6
E

objetivos fundados nos tópicos solicitados. Ou seja, a Auditoria necessitou explicar os detalhes
das Solicitações e Comunicados de Auditoria, para que os novos servidores pudessem se
familiarizar com

as informações

e provê-las

com

encaminhadas, na tentativa de diminuir o retrabalho.
Mesmo

assim,

continuamos

a exatidão

observando

legal exigida

alguns

casos

nas

respostas

de

respostas

intempestivas, atrasos no encaminhamento de informações por parte dos setores, bem como

solicitações de prorrogação de prazos para as respostas, tendo em vista, também, a demanda dos
diversos setores em suas atividades diárias. Tais fatos contribuiram para o atraso nos trabalhos
de auditoria, realizados por programação, sendo necessários diversos ajustes nos cronogramas,

culminando por restringir significativamente as horas disponíveis para a realização total dos
trabalhos previstos no PAINT/2015.
Dessa forma, algumas ações do PAINT/2015 foram priorizadas, em detrimento
de outras, além do fato de, no exercício de 2015, outras ações dos cronogramas de exercícios

anteriores terem sido finalizadas. Sendo assim, os seguintes trabalhos foram realizados em 2015:
1.

DAS AUDITORIAS PLANEJADAS NO PAINT/2015:

As auditorias planejadas e que foram realizadas encontram-se ainda em andamento na

data do fechamento deste relatório. São elas:
a)

b)
c)
2.

DAS

Gestão de Contratos: Os trabalhos de auditoria estão em fase de execução.

Gestão de Recursos Humanos - Concessão de Auxílio Transporte: Os trabalhos

de auditoria estão em fase de execução.

Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços - Processo Licitação, Dispensa de
Licitação e Inexigibilidade: Os trabalhos de auditoria estão em fase de execução.
DEMAIS

EXERCÍCIO;

a)

b)
c)
d)

ATIVIDADES

PREVISTAS

NO

PAINT/2015

E EXECUTADAS

NO

Elaboração do RAINT do exercício de 2014, com encaminhamento ao Conselho

Superior e à Controladoria-Regional da União em São Paulo para apreciação.
Análise do Relatório de Gestão do IFSP referente ao exercício de 2014 e emissão
de parecer para atender a demanda do Conselho Superior.
Acompanhamento e saneamento de pendências dos Relatórios de Auditoria da
Unidade de Auditoria Interna.
Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT para o
exercício de 2016, com encaminhamento ao Conselho Superior para aprovação da
proposta e, posteriormente, para Controladoria-Regional da União, em São Paulo,

e)
f)

9)
h)
i)

i)
k)

|)

para manifestação.
Elaboração de Programas de Auditoria.
Elaboração de Papéis de Trabalho.

Assessoramento ao Magnífico Reitor e aos demais setores do IFSP, quando
solicitado à Auditoria Interna.
Acompanhamento das equipes de auditoria da CGU/SP que se apresentaram na
Instituição para realização de exames de auditoria sobre a atuação da Unidade de
Auditoria Interna no exercício de 2015 e avaliação do PAINT/2016.
Elaboração de Comunicados e Solicitações de Auditoria para execução dos
trabalhos de auditoria da Instituição.
.
Elaboração

de Relatórios

de Auditoria e de Acompanhamento

execução dos trabalhos de auditoria.

referentes

à

Elaboração das respostas das Solicitações de Auditoria da CGU/SP e dos Planos

de Providências Permanentes (item 5).
Acompanhamento e Monitoramento do Sistema Trilhas de Auditoria de Pessoal da
Controladoria-Geral da União, para verificar se as informações foram providenciadas.
7
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3.

DAS AUDITORIAS PLANEJADAS NO PAINT/2015 E NÃO REALIZADAS:
a) Gestão de Recursos Humanos - Adicionais de Insalubridade e Periculosidade:
Não houve tempo hábil para o desenvolvimento desta ação, devido à conclusão dos
trabalhos que estão em andamento, além das demandas excedentes ao setor. Houve
diversos trabalhos de auditoria acerca da Ação 2109.20TP — Pagamento de Pessoal

b)

Ativo da União nos últimos exercícios. Entretanto, por se tratar de elemento parcial à
Ação referida, compõe-se de alta materialidade e relevância, e não foi auditado, em
sua essência, nos últimos 36 meses. Por esta razão, a auditoria foi remanejada para
o PAINT/2016.
Gestão de Cartão Corporativo: Não houve tempo hábil para o desenvolvimento
desta ação, devido à conclusão dos trabalhos que estão em andamento, além das
demandas excedentes ao setor. Entretanto, houve trabalhos de auditoria recentes na

Gestão de Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo, elaborado pela Unidade de

Auditoria Interna, referente à ação prevista no PAINT/2013, cujo relatório de auditoria

c)

está em fase de divulgação aos auditados. A auditoria foi remanejada para o
PAINT/2016.
Gestão Operacional - Gestão de Extensão: Não houve tempo hábil para o
desenvolvimento desta ação, devido à conclusão dos trabalhos que estão em
andamento, além das demandas excedentes ao setor. Não obstante, houve trabalhos

de auditoria já realizados pela CGU/SP na Gestão de Extensão do final do exercício
de 2013 e na Auditoria de Avaliação de Gestão do exercício de 2013, no Instituto
Federal de São Paulo, em abril de 2014, referente à avaliação de atuação dos

docentes do ensino básico, técnico e tecnológico nas áreas de Ensino, Pesquisa e
Extensão. A auditoria foi remanejada para o PAINT/2016.
POSIÇÃO DAS AUDITORIAS PLANEJADAS EM RELATÓRIOS ANTERIORES, COM
FINALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015;
a) PAINT/2014 - Gestão Financeira - Adiantamentos de Diárias e Passagens: Os

trabalhos foram concluídos e o Relatório de Auditoria foi elaborado, revisado e

b)
c)

encaminhado para ciência e providências necessárias.
PAINT/2014 - Gestão de Recursos Humanos - Contratação de Pessoal: Os
trabalhos foram concluídos e o Relatório de Auditoria foi elaborado, revisado e
encaminhado para ciência e providências necessárias.
PAINT/2013 - Gestão Financeira —- Suprimentos de Fundos / Cartão Corporativo:
Os trabalhos foram concluídos e o Relatório de Auditoria foi elaborado, revisado e
encaminhado para ciência e providências necessárias.

DAS RESPOSTAS

AOS

PLANOS

DE PROVIDÊNCIAS

PERMANENTES

E ÀS

SOLICITAÇÕES DE AUDITORIA DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU/SP:

No exercício de 2015 recebemos os seguintes ofícios da CGU/SP, relativos ao Plano de

Providências Permanente, para providências (inclui os ofícios recebidos em 2014, com
providências no exercício de 2015):
Ofício n.º 25.481/2014/CGU-SP/CGU-PR, de 30/09/2014, encaminhando as Notas
Técnicas 2.098, 2.099 e 2.100/2014 — referente às avaliações dos Planos de Providências

Permanentes — PPP sobre os Relatórios de Auditoria n.º 2012.03365, 2010.01210 e

201407334;

Ofício n.º 30.884/2014/CGU-SP/CGU-PR, de 19/11/2014, encaminhando o Plano de
Providências Permanente — PPP do IFSP, sobre os Relatórios n.º 244001, 02013.17694

e 2014.07334 e Relatório de Demandas Especiais n.º 00190.019401/2005-66;

Ofício n.º 13.791/2015/CGU-RISP, de 12/06/2015, encaminhando os Anexos | e II,
referentes à avaliação do Plano de Providências Permanente — PPP do IFSP sobre os

Ros

Relatórios n.º 2013.17694, 2014.07334, 2014.1167 e Relatório de Demandas Especiais
n.º 00190.019401/2005-66;

Ofício n.º 23396/2015-GAB/CGU-Regional/SP/CGUIPR, de 08/10/2015, encaminhando
os Anexos | e II, referentes à avaliação do Plano de Providências Permanente — PPP do

IFSP sobre os Relatórios n.º 2013.17694, 2014.07334, 2014.1167 e Relatório de
Demandas Especiais n.º 00190.019401/2005-66;
SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA n.º 201505815/001, referente à Avaliação da Área da
Unidade de Auditoria Interna.
SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA n.º 201505816/001, referente à análise do PAINT/2016.

- DO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRILHAS DE
AUDITORIA DE PESSOAL:
No exercício de 2015 foi encaminhada à Diretoria de Gestão de Pessoas a Solicitação de
Auditoria n.º 139/2015, com a Relação das Inconsistências com justificativa pendente das

Trilhas de Auditoria de Pessoal, para respostas, com prazo até o dia 31/07/2015.
Resposta: Em 10/08/2015 a Gerência de Cadastro e Pagamento de Pessoal encaminhou

memorando 0242/2015/GCPP informando que as inconsistências detectadas foram
respondidas dentro do prazo estabelecido através do Sistema de Trilhas de Auditoria da

CGU. Para tanto, anexou o relatório RELAÇÃO DAS QUANTIDADES E VALORES COM
BASE NAS RESPOSTAS DOS ÓRGÃOS, baseado na UPAG do IFSP.

|

| - ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS CONTROLES
INTERNOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS,
IDENTIFICANDO AS ÁREAS QUE APRESENTARAM FALHAS RELEVANTES E INDICANDO
AS AÇÕES PROMOVIDAS PARA REGULARIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO DOS RISCOS DELAS
DECORRENTES
À Unidade de Auditoria Interna do IFSP ainda não dispõe de programa de
avaliação de riscos do órgão. As gestões que serão auditadas são mapeadas pelas falhas
conhecidas nos controles internos da Instituição, identificadas por meio de auditoria, das atividades
descentralizadas realizadas pelos campi, das áreas que ainda não foram auditadas, das áreas que
foram auditadas há muito tempo, das falhas de controles internos conhecidas, da frequência de
trilhas de auditoria da CGU, das recomendações frequentes em Acórdãos do TCU e dos
programas prioritários do IFSP. Não obstante, são consolidados os dados identificados em
auditorias com os dados de monitoramento, pela CGU, nos Planos de Providências Permanentes,

para identificação das falhas relevantes apresentadas pelos diversos setores, com as ações
promovidas pelos mesmos para regularização e minimização dos riscos identificados.
Com base nessa consolidação, apresentamos abaixo as falhas identificadas
nos relatórios de auditoria com a sua última posição em relação à sua regularização:
Nota Técnica n.º 2100/2014/CGU-SP/CGU-PR
Relatório de Auditoria n.º 201407334
Item 1.1.1.3 - Resultado do Indicador “Alunos em relação à força de trabalho (AFT)” inferior
à meta estabelecida no Termo “Acordo de Metas e Compromissos (TAM)” de 20 alunos
regularmente matriculados por professor ativo da Instituição em 11 campi do IFSP.
Recomendação 001: Apresentar plano de aproveitamento da carga horária docente, por campus,
para o exercício das atividades acadêmicas do Instituto, voltado a garantir maior aproveitamento
e envolvimento do corpo docente a partir de 2015.

Providência Implantada: Encaminhamos a Resolução n.º 112, de 07 de outubro de 2014, que
aprova o Regulamento de Atribuição de Atividades Docentes e revoga as Resoluções n.º 270/2011
e n.º 477/2011, e a Portaria nº 954, de 06 de março de 2015, que constitui comissão para
acompanhar a implementação da Resolução nº 112 para propor atualizações das normas sobre
as atividades docentes em vigor. Anexo |.
Posição da Secretaria Federal de Controle: A referida Resolução n.º 112/14 organiza as
atividades a serem desenvolvidas pelo corpo docente em sua carga horária.
STATUS: Recomendação atendida.
Nota Técnica n.º 2100/2014/CGU-SP/CGU-PR
Relatório de Auditoria n.º 201407334
Item 1.1.1.16 - Quantitativo de Professores Substitutos superiores ao limite de 20% do total
de professores, estabelecido pela Lei n.º 8.745/93, artigo 2.º, 82.º, nos Campi Boituva,
Cubatão, Matão e São Paulo.
Recomendação 001: Observar o limite estabelecido pela Lei n.º 8.745/93, artigo 2.º, 8 2.º nos
campi do Instituto.

Providência Implantada: Devido às novas nomeações de professores do ensino básico, técnico
e tecnológico, por meio de Concurso Público, informamos que foi regularizada a situação do
quantitativo de

substitutos, conforme

Eu

Boituva
Cubatão
Matão

|

aro

35
71
23

| São Paulo

|

322

|

4

|

64

|

Análise do Controle Interno: Levando-se em consideração o disposto no artigo 2.º, 8 2.º, da Lei
8.745/93, o quantitativo máximo de professores substitutos para o IFSP é de no máximo 326
(trezentos e vinte e seis), e atualmente há 119 (cento e dezenove) professores contratados neste
regime.
Posição da Secretaria Federal de Controle: O IFSP disponibilizou evidências de que está sendo
respeitado o quantitativo de docentes substitutos, de acordo com a Lei 8.745/93.
STATUS: Recomendação atendida.
Nota Técnica n.º 2100/2014/CGU-SP/CGU-PR
Relatório de Auditoria n.º 201407334
Item 4.1.1.2 — Deficiências nos Controles Internos Administrativos quanto ao ambiente de
controle, à avaliação de risco, aos procedimentos de controle e a informação e
comunicação.

Recomendação 001: Que o IFSP apresente o Manual de Gestão de Patrimônio do IFSP quando
esse estiver concluído, demonstrando haver sanado as deficiências encontradas.

Providência implantada: Encâminhamos o Manual de Inventário Anual, aprovado pela Portaria
n.º 5656, de 22 de outubro de 2014 - Anexo II, o Manual de Procedimentos Patrimoniais, aprovado
pela Portaria n.º 5.799, de 03 de novembro de 2014 — Anexo Ill e o Manual de Incorporação de
Bens Móveis, aprovado pela Portaria n.º 5.811, de 03 de novembro de 2014 — Anexo IV. Devido à

complexidade do tema, o Manual de Normas e Procedimentos para Gestão de Imóveis ainda se
encontra em elaboração pela equipe de servidores, conforme as Portarias 5.312, de 06/10/2014 e
Portaria n.º 6.081, de 13 de novembro de 2014 — Anexo V.

REITERAÇÃO

Constatação 4

A

Item 4.1.1.2 - Deficiências nos Controles Internos Administrativos quanto ao ambiente de

controle, à avaliação de risco, aos procedimentos de controle e a informação e
comunicação.
Recomendação 001: Que o IFSP apresente o Manual de Gestão de Patrimônio do IFSP quando

esse estiver concluído, demonstrando haver sanado as deficiências encontradas.

Providência Adotada: O Manual de Gestão do Patrimônio Imóvel foi elaborado e revisado e está
aguardando aprovação.

Posição da Secretaria Federal de Controle:
apresentação do Manual de Gestão do Patrimônio.
STATUS: EM MONITORAMENTO

Manteremos

em

acompanhamento

até a

Relatório de Auditoria nº 201407334:

Constatação nº 15 — Extrapolação da utilização do regime de flexibilização de jornada de

trabalho, com 30 horas semanais, em setores nos
40 horas semanais.
1.1.9. Recomendação: Recomenda-se ao Conselho
968/2013; e, Caso, o Reitor institua a flexibilização
flexibilização de jornada de trabalho, com 30 horas
necessário para o seu funcionamento.

quais poderia ser aplicado o regime de

Superior anular as Resoluções n.º 963 e
em ato próprio, que aplique o regime de
semanais, apenas nos setores onde seja

Providência Implantada: A Comissão Central 30h/TAEs, instituída pela Portaria n.º 4.681, de 13
de setembro de 2013, informou que:
Do total de 42 campi, que formam o Instituto Federal de São Paulo- IFSP,
temos

12

campi

avançados

e

1

núcleo

avançado

(Assis)

que,

por conterem

estrutura

organizacional diferenciada, não permitem neste momento o estudo para viabilidade de
implantação da flexibilização de jornada dos servidores administrativos que estão neles lotados.
HM

Assim, os demais campi, num total de 29, funcionam totalmente ou com parte
de seus setores administrativos em jornada de 12 horas ininterruptas de trabalho, com os
servidores administrativos cumprindo a jornada de trabalho prevista na Portaria n.º 5.384/IFSP, de

8 de outubro de 2014.
Com o intuito de avaliar a implementação e o funcionamento in loco da nova
rotina de trabalho, a Comissão Central encaminhou a pesquisa anexa às Subcomissões Locais

instaladas nos campi, responsáveis pelo acompanhamento da flexibilização da jornada.
No período de 30/03 a 08/04/2015, foram respondidos 1.425 questionários,

sendo que 747 servidores, 645 estudantes e 33 pessoas do público externo expressaram suas

opiniões. Seguem as respostas:

1. Alguns ou todos os setores administrativos deste campus trabalham sob regime de 12 horas de

atendimento ininterrupto, você foi informado (a) sobre isso:
58,32% SIM
29,75% NÃO

2. Com a implantação da jornada de 12 horas de atendimento ininterrupto, o desenvolvimento das
atividades administrativas deste campus melhorou?
76,42% SIM
9,75% NÃO

3. O atendimento ininterrupto dos serviços prestados pelos setores administrativos deste campus
beneficia seus usuários (alunos, servidores e público em geral)?
81,89% SIM
5,12% NÃO

4. No tocante ao acesso à informação, este campus publica o horário de atendimento dos setores?
77,61% SIM
9,33% NÃO
5. De maneira geral, este campus informa as alterações nos horários de atendimento dos setores
administrativos?

'

71,30% SIM

15,72% NÃO

6. Você tem conhecimento sobre todos os documentos que

técnicos administrativos do IFSP?
31,09% SIM

gem a flexibilização da jornada dos

56,07% NÃO

7. Quanto aos setores administrativos que trabalham sob regime de 12 horas ininterruptas, o
atendimento oferecido é:
29,54% EXCELENTE
42,11% BOM
10,39% SATISFATÓRIO
4,49% REGULAR
0,84% INSUFICIENTE
0,35% RUIM
8. A flexibilização da jornada

de trabalho é uma

profissionais. Você gostaria de saber mais a respeito?
68,14%

demanda

histórica de várias categorias

17,12% NÃO

A Comissão Central 30h/TAEs analisou os resultados e concluiu que a jornada

flexibilizada dos servidores administrativos do IFSP é uma importante ferramenta no amplo
atendimento às demandas tanto do público usuário quanto da Instituição, sendo aprovada pelos
estudantes, administrativos, docentes e visitantes.
Na prática, torna-se evidente o fato de que as mudanças realizadas atendem
aos anseios dos públicos interno e externo, ficando expresso no resultado aferido pela pesquisa
os inúmeros pontos positivos sobre a implantação e implementação da jornada flexibilizada de
trabalho no âmbito do Instituto Federal de São Paulo.

REITERAÇÃO
Constatação 15
Item 1.1.3.1 - Extrapolação da utilização do regime de flexibilização de jornada de trabalho,
com 30 horas semanais, em setores nos quais poderia ser aplicado o regime de 40 horas
semanais.

1.1.9. Recomendação: Recomenda-se ao Conselho Superior anular as Resoluções n.º 963 e
968/2013; e, Caso, o Reitor institua a flexibilização em ato próprio, que aplique o regime de
flexibilização de jornada de trabalho, com 30 horas semanais, apenas nos setores onde seja
necessário para o seu funcionamento.
Providências Adotadas: Embora a pesquisa realizada no primeiro semestre de 2015 tenha
apontado a flexibilização da jornada de trabalho, no âmbito do IFSP, como um dos índices de
melhoria na qualidade do, atendimento ao público usuário, entendemos a importância de
complementação dessa ferramenta. Sabemos que é necessário integrá-la a outros estudos,
inclusive uma análise técnica que apresente novas premissas.
Para tanto, após a obtenção dos resultados da referida pesquisa, a Comissão
começou a elaborar outras ferramentas que, inconteste, possam demonstrar a eficiência no
atendimento aos nossos usuários.

Novos planos de acompanhamento das subcomissões locais e visitas “in loco”
têm sido estudados como forma de validar a melhoria na qualidade dos serviços ofertados pelo
IFSP.
O estudo técnico em desenvolvimento, e que será apresentado no primeiro
semestre de 2016, além do ganho para o público, deverá apontar itens como: assiduidade,
qualidade de vida e redução do absenteísmo de servidores, mecanismos que impactam
positivamente no atendimento ao público, gerando assim inúmeros benefícios diretos e indiretos
à população.
Posição da Secretaria Federal de Controle: Manteremos o item em acompanhamento até que
o estudo técnico em desenvolvimento seja divulgado e seja demonstrado de forma objetiva que
haverá ganhos na melhoria da qualidade de atendimento ao público usuário e que há necessidade
do serviço ser ininterrupto.
STATUS: EM MONITORAMENTO

Relatório de Auditoria nº 201407334:
Constatação: 23 — Falta de estrutura adequada do Sistema de Correição da Entidade.
Registros no CGU-PAD de processos disciplinares instaurados somente a partir de
04/04/2008.
1.1.4. Recomendação: Elaborar normativo interno que regulamente o Sistema de Correição da
Entidade.
Providência Implantada: Os documentos normativos internos estão em fase de elaboração,
sendo que até o momento, realizamos pesquisas em instrumentos normativos de outros órgãos
da Administração Pública Federal, incluindo o MEC, para subsidiar o desenvolvimento no IFSP

com boas práticas de atividades disciplinares. Salientamos que a previsão para conclusão dos
trabalhos é de até 120 (cento e vinte) dias.
Constatação 23
Item — 2.1.1.2 — Falta de estrutura adequada do Sistema de Correição da Entidade. Registros
no CGU-PAD de processos disciplinares instaurados somente a partir de 04/04/2008.

Recomendação:
Entidade.

Elaborar normativo interno que regulamente o Sistema de Correição da

Providências Adotadas: Esclarece-se que, o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal
é normatizado pelo Decreto n.º 5.480, de 30 de junho de 2015, em que a Controladoria-Geral da
União é o Órgão Central do Sistema;
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Conforme consta no Decreto em epígrafe, os Ministérios e Autarquias integram

o sistema como Unidades Seccionais; dessa forma, está em fase de estudo e elaboração de

regimento interno, estrutura e funcionamento da Corregedoria-Seccional do Instituto Federal de
São Paulo-CRGI/IFSP.
O processo de instituição da CRG/IFSP está sendo iniciado com a alteração

do Estatuto do IFSP, trabalho este desenvolvido pela Comissão
Portaria— IFSP N.º 5.568, de 22 de outubro de 2014.

Estatuinte, designada pela

Considerando que atualmente o IFSP possui 42 unidades em funcionamento

ou em fase de implantação, a estrutura está sendo elaborada com intuito de descentralização de

competências nos limites previstos em lei, como forma de aproximar o poder de decisão e
aplicação de penalidades ao local de ocorrências dos fatos irregulares.
Para atingir os objetivos propostos, a Diretoria-adjunta de Processos
Administrativos Disciplinares está analisando os normativos e os regimentos de outros órgãos da
Administração Pública Federal, dentre quais, a Diretoria-adjunto citou: AGU, BACEN, Colégio

Pedro Il, FUNASA, INPI, SRF, UFABC, UFAL, UFBA, UFOP, UFPB, UNIFAP e UNIPAMPA.
Informamos que está atividade é realizada em paralelo com os procedimentos
necessários para apuração de fatos irregulares de todo o IFSP, hoje, centralizado na Diretoriaadjunta de Processos Administrativos Disciplinares.
Posição da Secretaria Federal de Controle: Manteremos o item em acompanhamento até que

o normativo acerca do sistema de correição esteja vigente. STATUS: EM MONITORAMENTO

REITERAÇÃO

Relatório de Auditoria nº 201407334:
Constatação: 23 —- Falta de estrutura adequada do Sistema de Correição da Entidade.
Registros no CGU-PAD de processos disciplinares instaurados somente a partir de
04/04/2008.
1.1.10. Recomendação:

Registrar, no Sistema CGU-PAD, todos os processos administrativos

disciplinares encerrados a partir de 01/01/2006 e.os seguintes, relativos ao exercício auditado:
23059.000115/2013-88, 23305.002423/2013-68, 23310.000128/2013-06 e 23305.000133/201380.

Providência Implantada: Informamos que todos os procedimentos disciplinares encerrados a

partir de 01/01/2006 já se encontram devidamente cadastrados no sistema CGU-PAD.
STATUS: Recomendação atendida.

Relatório de Auditoria nº 201317694:

Constatação: 3 - Falhas nos controles dos Projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão.

1.1.5 Recomendação: Aprimorar os controles sobre os Projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão

de forma a garantir o cumprimento de todas as parcelas integrantes da carga horária docente.

Providência Implantada: Considerando que o regulamento de atribuição de atividades docentés
foi reformulado, um novo modelo de acompanhamento das atividades relacionadas ao ensino,
pesquisa

e extensão

está

sendo

implementado.

O

acompanhamento

será

por meio

do

preenchimento dos formulários constantes nos anexos Il (PIT — Plano Individual de Trabalho
Docente) e III (RIT — Relatório Individual de Trabalho Docente), destinados a esse fim, e que
acompanham a Resolução 112, de 12 de outubro de 2014. Tendo em vista o exposto, foi
desconsiderado o preenchimento da planilha solicitada através do Memorando-Circular n.º
14/PRE, de 27 de agosto de 2014.
REITERAÇÃO

Relatório de Auditoria: 201317694

Constatação 3 - Falhas nos controles dos Projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão.

Recomendação 90265: Fazer esse monitoramento por meio de sistema informatizado adequado
a essa finalidade.
Providência Adotada: O módulo “controle informatizado da atribuição de atividade docente” está
sendo desenvolvido no SUAP com previsão de implementação em 30 de outubro de 2015.

REITERAÇÃO
Item 1.1.1.8 - Produção de pesquisas em quantidade inferior ao estabelecido no Termo de
Acordo de Metas e Compromissos.

1.a. N.º da Recomendação 001: Aprimorar os controles sobre os Projetos de Ensino, Pesquisa e

Extensão de forma a garantir o cumprimento de todas as parcelas integrantes da carga horária
docente. Fazer esse monitoramento por meio de sistema informatizado adequado a essa
finalidade.
Providências

Implantadas:

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento

Institucional indicou, como

encaminhamento, a adequação no módulo “Controle Informatizado da atribuição de atividades
docentes” à implantação do SUAP. Atualmente, o SUAP está disponibilizado no endereço
suap.ifsp.edu.br em conta com os referidos módulos, porém, este não foi liberado para uso devido

à migração dos dados do SIGA, que será descontinuado, para a base de dados do SUAP. Esta

tarefa tinha como prazo de atendimento até 01/06/2015, entretanto, está atrasada devido as
dificuldades técnicas encontradas durante o mapeamento dos dados entre os dois sistemas. A
tarefa está sendo executada em caráter prioritário e tem como nova previsão de entrega até 30 de

julho de 2015.

REITERAÇÃO
Constatação 8 - Produção de pesquisas em quantidade inferior ao estabelecido no Termo

de Acordo de Metas e Compromissos.
Recomendação: Aprimorar os controles sobre os Projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão de

forma a garantir o cumprimento de todas as parcelas integrantes da carga horária docente. Fazer
esse monitoramento por meio de sistema informatizado adequado a essa finalidade.
Providência Adotada: Informamos que o regulamento de atribuição de atividades docentes foi
reformulado, e o acompanhamento das atividades relacionadas ao ensino pesquisa e extensão
acontece por meio do preenchimento dos formulários constantes nos anexos Il ( PIT — Plano
Individual de Trabalho Docente) e Ill (RIT — Relatório Individual de Trabalho Docente), destinados
a esse fim, e que acompanham a Resolução 112, de 12 de outubro de 2014. (Anexo |V)

A Diretoria de Gestão de Pessoas disponibiliza os formulários PIT e RIT
devidamente preenchidos na nuvem do IFSP para consulta a todos os servidores, por meio do link

https://nuvem.ifsp.edu.br, por meio de login e senha previamente cadastrados. Caso seja
necessário, poderemos disponibilizar para os órgãos de controle interno e externo.

Informamos que foi desconsiderado o preenchimento da planilha solicitada
através do Memorando-Circular n.º 14/PRE, de 27 de agosto de 2014, que visava controlar os
projetos de ensino, pesquisa e extensão dos servidores do IFSP.
Posição da Secretaria Federal de Controle: Manteremos o item em acompanhamento até que

o módulo específico para o Controle de Projetos esteja apto a exercer o controle das atividades
docentes, gerando relatórios consistentes.
STATUS: EM MONITORAMENTO
Relatório de Auditoria nº 201407334:

Constatação 1 —- Não realização das ações previstas no PAINT 2013.

Providência Implantada: Os relatórios de auditoria da Gestão Patrimonial - Bens
Gestão Financeira — Suprimentos de Fundos/Cartão Corporativo, pendentes das
PAINT/2013, foram concluídos e encaminhados à CGU/SP, para o e-mail do Chefe de
Auditoria e Fiscalização, Sr. Luís Eduardo Tortella Baião. A Gestão de Suprimento

Imóveis e
ações do
Divisão de
de Bens e
15

Serviços e Processos Licitatórios e Dispensa de Licitação foram reprogramados para o exercício

de 2014 e os trabalhos estão sendo executados.
REITERAÇÃO

Relatório de Auditoria: 201411667

Constatação 1.1.1.3: Não realização de parte das ações do PAINT 2014.
Recomendação 136720: Aprimorar os instrumentos de planejamento das ações visando ao
cumprimento do previsto no PAINT, por meio da elaboração de um cronograma detalhado de todas

as tarefas e sub-tarefas necessárias para execução das ações previstas, inclusive com descrição

da equipe envolvida e dos prazos de entrega dos resultados das tarefas, de forma que o
cumprimento do cronograma possa ser acompanhado pela Auditoria Interna do IFSP.
Situação: Monitorando
Providências Adotadas: Conforme resposta apresentada através do Ofício n.º 0123/2016GAB/IFSP,

no exercício de 2016 algumas providências já foram tomadas pela Unidade de

Auditoria Interna para o efetivo cumprimento das ações previstas no PAINT, conforme citado no
PAINT/2016 em seu Anexo Ill, no item | - Ações da Unidade de Auditoria Interna previstas e seus
objetivos:

“Considerando a implantação de 29 câmpus e a amplitude das demandas em função da
descentralização orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos câmpus, ficando sob a
responsabilidade da execução dos seus orçamentos, estamos realizando os trabalhos de auditoria
mais enfocados, com o objetivo de identificar se há fragilidades nos controles internos devido à

admissão

de servidores que

desconhecem

as legislações

vigentes,

administrativas e das rotinas que tornam os processos com retrabalho,

à falta de práticas
devido também

à

complexidade de cada assunto e à disponibilidade operacional da equipe de auditoria, que tem

número insuficiente, de cinco servidores, sendo três que executam os trabalhos de auditoria,
portanto, se torna improvável um efetivo atendimento e cobertura de todas as gestões exigidas no

Ofício n.º 32595/DSEDU//DS/SFC/CGU-PR, DE 31/10/2012, da Secretaria Federal de Controle
Interno, que são: Avaliação da Estrutura de Controles Internos; Avaliação-da Aderência aos
Critérios de Sustentabilidade Ambiental; Avaliação sobre a Gestão de Tecnologia da Informação;

Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios; Avaliação da Gestão de Uso dos Cartões
de Pagamento; Avaliação sobre a Gestão de Patrimônio Imobiliário e Avaliação da Situação das
Transferências Realizadas.
Por essa razão, dividimos pela metade a quantidade de câmpus que serão auditados no exercício
de 2016, para melhor exames e profundidade dos processos. O critério utilizado para escolha dos
câmpus foi a menor distância entre eles, para melhor logística e menor custo. Seguem os nomes

dos câmpus: Araraquara, Bragança Paulista, Campos do Jordão, Caraguatatuba,

Cubatão,

Guarulhos, Hortolândia, Jacareí, Registro, Salto, São Carlos, São João da Boa Vista, São Paulo,

São Roque e Suzano. No exercício de 2017 serão auditados os demais câmpus”.
À readequação necessária nas atividades previstas no PAINT/2016, com redução da quantidade
de câmpus a serem auditados como um dos fatores mais significativos de mudança, baseado,

inclusive, em anteriores recomendações da CGU, se reflete na celeridade dos trabalhos de
auditoria a serem cumpridos, com amostras mais significativas ao estudo e avaliação, culminando

em menores prazos para sua execução. Para o exercício de 2017, na execução do PAINT/2017,

serão considerados todos os resultados obtidos nas mudanças implementadas, no sentido de
gerar um planejamento mais coeso e de abrangência mais prática, levando-se em conta a
estrutura efetiva da UADIN, aplicando-se todos os elementos positivos obtidos com as mudanças

e readequando os eventuais elementos negativos.
No referido ofício, informamos, também, que no dia 06/01/2016, através da portaria n.º 10 de
04/01/2016 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, foi nomeado o
servidor OCIMAR DE JESUS BORGES, ocupante do Cargo de Contador, pertencente ao Quadro
Permanente deste IFSP, para o Cargo de Chefe da Unidade de Auditoria Interna da Reitoria, com
I6

a respectiva exoneração da Chefia anterior. Tendo em vista que a referida nomeação demanda

considerável tempo para a adequação do servidor às peculiaridades da UADIN, sendo necessário
o conhecimento e o estudo inicial das questões relativas à administração do setor, conhecimento

de sua estrutura, avaliação de suas demandas, bem como as definições do direcionamento da
linha de gerenciamento de suas atividades, além do fato de que já existe definição dos trabalhos
para o exercício, discriminados no PAINT/2016, a definição do escopo dos trabalhos a serem
desenvolvidos no exercício de 2016 pela atual Chefia seguirão as premissas já definidas, com

alterações pontuais necessárias, sempre baseado na atual estrutura e nas diretrizes traçadas pela

CGU, pelo TCU, pelo Conselho Superior do IFSP e pela legislação vigente, ficando claro que a

execução do cronograma recomendado, com o detalhamento de todas as tarefas e sub-tarefas
necessárias para execução das ações previstas, nos moldes sugeridos por esta CGU, já será

critério definido para o exercício de 2017, com detalhamento, no PAINT/2017, de sua previsão e
elaboração.

STATUS: EM MONITORAMENTO

Relatório de Auditoria nº 254435:
Constatação 5 — Fragilidade nos controles internos dos Almoxarifados da Reitoria e dos
Campus São Paulo.
1.1.1. Recomendação: Que a Unidade providencie a implantação imediata do módulo
almoxarifado

do

sistema

SIGA-ADM,

integrando

esses

setores

com

os

de

compras

e

contabilidade, descontinuando a utilização de sistema de controle intemo informatizado local
baseado em planilhas eletrônicas.
Providência implantada: A Pró-Reitoria

de

Desenvolvimento

Institucional

indicou,

como

encaminhamento, a adequação no módulo Patrimônio e Almoxarifado do “SIGA”. Atualmente, o
SUAP está disponibilizado no endereço suap.ifsp.edu.br em conta do referido módulo, porém, não
foi liberado para ser operacionalizado devido à migração dos dados do “SIGA” (que será
descontinuado) para a base de dados do SUAP. A responsabilidade desta tarefa é da Diretoria de
Sistemas de Informação, sendo que a previsão de término é até 01/06/2015. Anexos os formulários

do suapteste.ifsp.edu.br do Almoxarifado e Patrimônio.
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação plena da
recomendação.

STATUS: EM MONITORAMENTO

REITERAÇÃO

Relatório de Auditoria nº 2010254435:
Constatação 005 — Fragilidade nos controles internos dos Almoxarifados da Reitoria e dos
Campus São Paulo.
Recomendação 001: Que a Unidade proceda à verificação do saneamento das falhas
constatadas pelas Comissões de Inventário dos Bens Móveis e Imóveis do Câmpus São Paulo e
da Reitoria, realizando inspeção in loco dos controles patrimoniais das duas instâncias.
Providência Implantada: Encaminhamos o Relatório de Acompanhamento 015/2015 acerca das

implantações
da Reitoria,
implantações
Câmpus São

das recomendações constantes nos Relatórios
emitido pela UADIN, para análise. O relatório
das recomendações constantes no Relatório de
Paulo está sendo elaborado, com previsão para

de Auditoria 001/2012 — Patrimônio
de acompanhamento acerca das
Auditoria 003/2012 — Patrimônio do
22 de janeiro de 2016.

REITERAÇÃO

Relatório de Auditoria nº 2010254435:

Constatação 005 — Fragilidade nos controles internos dos Almoxarifados da Reitoria e dos
Campus São Paulo.
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Recomendação 001: Que a Unidade proceda à verificação do saneamento das falhas
constatadas pelas Comissões de Inventário dos Bens Móveis e Imóveis do Câmpus São Paulo e
da Reitoria, realizando inspeção in loco dos controles patrimoniais das duas instâncias.
Providência Implantada: A Unidade de Auditoria Interna - UADIN realizou auditoria de
acompanhamento acerca das implantações das recomendações constantes nos Relatórios de

Auditoria 001/2012 — Patrimônio da Reitoria e 003/2012 - Patrimônio do Câmpus São Paulo,
emitidos pela UADIN e os resultados dos trabalhos serão apresentados por meio de relatórios,
que estão sendo elaborados, com previsão para 16 de outubro de 2015.
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação atendida.

STATUS: Atendida

Recomendação 002: Que a Unidade providencie a implantação dos módulos patrimônio e
almoxarifado do Sistema Unificado da Administração Pública - SUAP em todos os seus câmpus.
Providência Implantada: A Comissão de Implantação do Sistema Integrado da Administração —
CISIA e a Diretoria de Sistema da Informação elaboraram “Cronograma de Ações” contendo a
previsão de implantação das funcionalidades essenciais dos módulos de Almoxarifado e
Patrimônio para o dia 13/10/2015, data em que ocorrerá a migração dos dados do SIGA para o
SUAP. (Anexo |).
Algumas funcionalidades consideradas como melhorias serão avaliadas pelo
grupo de Coordenação da CISIA no momento de decisão de prioridades nas demandas da
administração a serem encaminhadas à DSI.
Posição da Secretaria Federal de Controle: De acordo com informação do gestor, houve fixação
de cronograma para que os módulos sejam operacionalizados. Sendo assim, manteremos o item
em monitoramento até a utilização plena dos módulos patrimônio e almoxarifado.
STATUS: EM MONITORAMENTO
Relatório de Auditoria nº 201407334:
Constatação: 5 —- Deficiências nas instalações prediais quanto a combate/prevenção de
incêndios, estanqueidade à água e acessibilidade.
1.1.1. Recomendação: Que as deficiências verificadas sejam sanadas.

Providências Implantadas:

Item A - Referente a combate e prevenção de incêndios e Item C - Referente à acessibilidade:

Elaborou-se o projeto básico para a contratação de empresa especializada para a elaboração de
Desenvolvimento de Projeto Executivo para reforma, adequação e ampliação de todo o Complexo
Edificado do Campus São Paulo. A PRF-3º emitiu o Parecer n.º 138/2015/CONSU/PRF-3.º

REGIÃO/PGF/AGU, em 24/02/2015, dando prosseguimento ao certame licitatório da Tomada de
Preço n.º 003/2015, sendo que está prevista a abertura dos envelopes em 23/06/2015 e número
do Processo 23306.001137/2014-56.
Item B: Contratou-se a Construtora Ubiratan Ltda para execução dos serviços de reforma de toda
a cobertura do conjunto do Edifício do Câmpus São Paulo, por meio da Concorrência 18/2014,
Contrato 07/2014 — Processo n.º 23.306.000849/2014-58, para sanar a estanqueidade das salas
de aulas e os problemas de infiltração de água da chuva. Atualmente os serviços foram executados

em grande parte das salas de aulas do Bloco A, conforme fotos anexas.
REITERAÇÃO

Constatação 5
Item 4.1.1.3 - Deficiências

nas

instalações

prediais

incêndios, estanqueidade à água e acessibilidade.

quanto

a combate/prevenção

1.1.1. Recomendação: Que as deficiências verificadas sejam sanadas.
Providências Adotadas:

de

Item A - Referente a combate e prevenção de incêndios e Item C - Referente à acessibilidade:
O processo 23.306.001137/2014-56 referente à Tomada de Preço n.º 003/2015 foi concluído, e a
empresa vencedora foi OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA — EPP, com
objeto “Contratação de empresa especializada para elaboração e désenvolvimento de Projeto

Executivo para Reforma, Adequação e Ampliação de todo o Complexo Edificado do Câmpus São
Paulo do IFSP”, com prazo de vigência de 450 dias; conforme contrato n.º 07/2015, de 14/09/2015
— (Anexo |), a ordem de serviço está prevista para ser assinada até o final do mês.
Item B: Referente à estanqueidade à água: Foram concluídos os serviços no telhado do Bloco A
(fotos anexas) e iniciados no Bloco “D”, com previsão de conclusão até o final de outubro de 2015,
para solucionar os problemas de infiltração de água da chuva. (Anexo III)
Posição da Secretaria Federal de Controle: Foram tomadas as medidas administrativas cabíveis
para a situação apresentada, entretanto manteremos o item em acompanhamento até a resolução
das falhas apontadas.

STATUS: EM MONITORAMENTO

RELATÓRIOS DE AUDITORIA FINALIZADOS
As auditorias finalizadas levantaram elementos de identificação de riscos contidos nos
procedimentos efetuados pelos servidores, os quais são relatados para discussão e eliminação.

Todas as recomendações se baseiam nos achados de auditoria.

PAINT/2014 - Ação item 5, Anexo Il
Gestão de Recursos Humanos - Admissão e de Contratação de Prestação de Serviço por

Tempo Determinado

OBJETO: Avaliar os aspectos da legalidade dos processos de Admissão e de Contratação de
Prestação de Serviço por Tempo Determinado, e averiguar se os atos em referência foram

p=

registrados no SISAC em consonância com a Instrução Normativa nº 55/2007.
OBJETIVO DE AUDITORIA:
a) Verificar se houve atos de posse irregulares;
b) Verificar se o servidor possui os requisitos básico para investidura;
c) Verificar se a posse e o exercício do servidor ocorreram no prazo legal;
) Verificar se a nomeação do servidor foi realizada no prazo de validade do concurso;
e

)

Verificar se está compatível a carga horária informada na folha de horário de trabalho
(FOR ou FTD) com o edital;
Conferir se foi atendido os documentos requeridos no momento da posse;

ane

Verificar
) Verificar
Conferir
Verificar

acúmulo ilegal de cargos ou sobreposição de horários de trabalho;
se houve registro no SISAC;
se os registros realizados no SISAC estão fidedignos aos dados do servidor;
se houve no SIAPE o primeiro pagamento.

ÁREA EXAMINADA: Reitoria e todos os câmpus.

PERÍODO DA REALIZAÇÃO: 05/05/2014 a 05/12/2014
PERÍODO DE ABRANGÉNCIA: Processos de admissão dos servidores no período de julho/2013

a dezembro/2013 e processos de contratações de professores substitutos e temporários no

período de janeiro/2014 a abril/2014.
ESCOPO DO TRABALHO:
a) Os exames tiveram como escopo a análise de 10% (dez por cento) do total dos
admissão realizados no 2.º Semestre do exercício de 2013, referente aos valores
mais relevantes em relação ao total do Programa/Ação 2109/20TP —- Pagamento de
da União.
A quantidade selecionada não foi baseada na amostra prevista no PAINT/2014, de
de processos de Admissão, por câmpus e reitoria, realizados em 2014.

processos de
considerados
Pessoal Ativo
10% do total
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Apesar do IFSP possuir uma Reitoria e totalizar vinte e nove câmpus, foram estipulados 60
processos admissionais para análise, correspondendo a 42% das admissões de efetivos ocorridas

e a 44,5% do orçamento envolvido com os novos servidores. Ressalta-se que a opção de auditar
os processos de admissão do 2º semestre do exercício de 2013 ocorreu devido ao pequeno
número de admissões realizadas em 2014 no momento que iniciamos a presente auditoria.
e Admissão no 2.º Semestre de 2013 = 143
e Amostra: 143 X 42% = 60 processos
b) Verificar 20% (vinte por cento) do total das contratações de professores substitutos e
temporários no 1.º Semestre do exercício de 2014, referente aos valores considerados mais
relevantes em relação ao total. O escopo inicialmente previsto no PAINT/2014 que era de 10%
dos processos admissionais, foi redimensionado para 20% devido ao tamanho da amostra dos
processos de contratação ter ficado insuficiente para um nível mínimo aceitável.
A quantidade selecionada foi baseada na amostra de 20% do total de processos e valores
envolvidos na contratação de substitutos e temporários dos Campi e reitoria, realizados no 1.º
Semestre de 2014.
e Contratações no 1.º Semestre de 2014 = 124
e Amostra: 124 X 20%= 25 processos
O critério da materialidade foi utilizado juntamente com o critério da relevância para ter maior

abrangência dos processos analisados.
Desta forma, o PAINT, que fixa 10% dos processos admissionais de efetivos e de contratados
(professores substitutos e temporários) para serem verificados, foi cumprido, com a análise de 73
processos admissionais chegando ao correspondente à 22% do total. Em tempo, esclarecemos
que não concluirmos a análise da amostra inicialmente estipulada de 85 processos por estarmos
com horas já excedentes na realização da presente auditoria, ficando os seguintes percentuais a
seguir:
Admissão dos efetivos no 2.º semestre de 2013 = 143
Amostra analisada: 143 x 37% = 53 processos

Contratação de Substituto 1.º Semestre de 2014 = 41

Amostra analisada: 41 x 17,1% = 7 processos

Contratação de Temporário 1.º Semestre de 2014 = 83
Amostra analisada: 83 x 15,7% = 13 processos.
Foram auditados os valores pagos de R$212.490,56, sendo que foram 152.442,19 servidores

docentes e administrativos, 35.684,63 servidores temporários e 24.363,74 servidores substitutos.

ACHADOS DE AUDITORIA: Falhas nos Controles Internos Administrativos nos Processos de
Contratação de Pessoal.

RECOMENDAÇÕES:
Com base nos achados de, auditoria e nos elementos auditados, foram feitas as seguintes
orientações ao setor responsável:

e

Orientar os servidores responsáveis pela organização dos processos dos servidores
admitidos sobre a importância do preenchimento completo dos formulários pelos

e

servidores admitidos.
Atentar nos próximos processos de admissão se todos os campos foram devidamente

e

Orientar os servidores responsáveis pela organização da pasta do servidor sobre a

e

preenchidos.

importância de juntar o formulário de Carteira de Ativo no processo para controle interno
dos dados inseridos no documento que foi expedido, bem como mencionar a data de
quando foi emitida e a quando foi entregue ao servidor, com um recebido do mesmo no
formulário dos dados.
Orientar os servidores responsáveis pelo ato da posse, de novos servidores, a conferirem |
a entrega de todos os documentos obrigatórios.
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Treinar os responsáveis que realizam o ato de posse a entregarem o canhoto de protocolo
do formulário de Autorização de Acesso às Declarações de Ajuste Anual do IRPF aos
servidores admitidos.
Orientar o servidor responsável pelo recebimento de cópias de documentos a atestar se
a reprodução do documento confere com o original, colocando o carimbo “Confere com o
Original e preenchendo os seguintes campos: data da autenticação, assinatura e
identificando com o seu nome completo ou por carimbo.
Atestar os documentos extraídos de meios eletrônicos, ou seja, após a confirmação da
autenticidade do documento no endereço eletrônico do qual foi extraído.
Que os formulários e documentos que possuam campo de assinatura do servidor ou de

chefias sejam identificados com o nome completo e cargo por escrito ou por carimbo.
Orientar os servidores responsáveis pelos recebimentos dos documentos de admissão a
elaborem um check-list da documentação necessária para compor o processo de
admissão e que devolvam ao servidor os documentos que forem excedentes.
Treinamento aos servidores responsáveis pela instrução dos processos de admissão para

que no ato de posse dos novos servidores confiram as informações preenchidas nos
formulários com os respectivos documentos.
Regularizar a informação correta, enviando os processos de admissão juntamente com os
documentos necessárias apensados à Unidade de Auditoria Interna.
Orientar
os servidores responsáveis pelo ato de posse dos novos servidores à conferência
dos dados informados pelo servidor nos documentos de caráter obrigatório.
Orientar os servidores de Gestão de Pessoas e da Comissão do Concurso a fazem uma
revisão antes de qualquer publicação no Diário Oficial.
Fazer a correção do Edital, no processo,

em

ordem

cronológica,

renumerando

e

rubricando as folhas, e, posteriormente, enviá-lo à Unidade de Auditoria Intema para

análise.
Orientar os servidores de Gestão de Pessoas no ato de posse dos novos servidores a

juntarem os documentos na sequência cronológica dos fatos ocorridos.

O processo deverá estar numerado, na forma sequencial, e rubricado, todas as folhas que

foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2 do Anexo Portaria Normativa nº 05,
de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logistica e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Solicitar ao servidor admitido uma cópia legível do PIS (Programa de Integração Social) e
apresentar o processo de admissão juntamente com o documento apensado à UADIN.

Orientar os servidores responsáveis pelo ato de posse dos novos servidores a verificarem
se as cópias apresentadas estão nítidas.
Orientar os servidores responsáveis pelo acompanhamento dos prazos de vencimento

dos editais de concurso a procederem a prorrogação dos prazos de validade dos editais

com antecedência de suas datas de vencimento.
Orientar os servidores responsáveis pela análise da documentação no ato de posse a
analisarem se os documentos apresentados se enquadram nos requisitos do edital do

concurso, e, em caso de dúvida, façam consulta à Procuradoria Jurídica.
Formalizar as rotinas administrativas e os procedimentos (normas e formulários) do
processo admissional, desenvolvendo um manual com o intuito de padronizar e melhorar
as informações.

Publicar o Manual de Processo de Admissão no endereço eletrônico do IFSP para
conhecimento dos servidores.
Treinar todos os envolvidos no processo de admissão com o conteúdo do Manual

desenvolvido.
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Encaminhar à Unidade de Auditoria Interna uma cópia do Manual e também dos

documentos comprobatórios das ações executadas.
Elaborar um formulário onde constem as informações necessárias para a contratação de
temporário/substituto, para que exista padronização entre os câmpus.

Orientar os servidores responsáveis pela organização do processo do servidor contratado

sobre a importância do preenchimento completo dos formulários pelos novos contratados.
Orientar os servidores responsáveis pela contratação para no ato do recebimento das

documentações a conferirem se os documentos obrigatórios foram entregues e se todos
os campos estão preenchidos.
Treinar os responsáveis pelo processo de contratação a entregar o canhoto de protocolo
do formulário de Autorização de Acesso às Declarações de Ajuste Anual do IFPF aos
admitidos.
Orientar o servidor responsável pelo recebimento de cópias de documentos a atestar que

a reprodução do documento confere com o original, colocando o carimbo “Confere com o

Original e preenchendo os seguintes campos: data da autenticação, assinatura e
identificando com o seu nome completo ou por carimbo.
Atestar os documentos extraídos de meios eletrônicos, ou seja, após a confirmação da
autenticidade do documento no endereço eletrônico do qual foi extraído.
Que os formulários e documentos, que possuam campo de assinatura do servidor e/ou de
chefias, sejam identificados com o nome completo e cargo por escrito ou por carimbo.

Orientar os servidores responsáveis pelos recebimentos dos documentos de contratação
a elaborem um check-list da documentação necessária para compor o processo de
contratação e devolvam ao contratado os documentos que forem excedentes.
Treinar os servidores responsáveis pela contratação para que no ato do recebimento dos
documentos confiram se as informações preenchias nos formulários estão de acordo
com os respectivos documentos.
Fazer a correção da sequência das folhas no processo, em ordem cronológica,

renumerando e rubricando, e, posteriormente, enviá-lo à Unidade de Auditoria Interna para
análise.

Orientar os servidores de Gestão de Pessoas no ato da contratação a juntarem os
documentos na sequência cronológica dos fatos ocorridos.
O processo deverá estar numerado, na forma sequencial, e rubricado, todas as folhas que
foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2 do Anexo Portaria Normativa nº 05,
de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Orientar os servidores responsáveis pela contratação de temporários/substitutos
elaborarem check-list da documentação necessária para compor O processo.

a

Juntar ao processo de contratação de temporário/substituto a cópia do edital de abertura
para compor o processo dos contratados acima citados.
Orientar os servidores responsáveis pela contratação de temporários/substitutos a
elaborem check-list da documentação necessária para compor o processo.

Juntar ao processo de contratação de temporário/substituto citados a cópia do extrato do

contrato para compor o processo e enviá-lo à Unidade de Auditoria Interna para análise.
Orientar os servidores responsáveis e os participantes pelas bancas de processos
seletivos a analisarem se a titulação apresentada pelo candidato está de acordo com a

exigida no edital, no caso de dúvida da documentação, encaminhar o processo a
Procuradoria Jurídica.

Orientar os servidores de Gestão de Pessoas que seja verificado no ato de entrega da
documentação dos novos contratados a real necessidade da quantidade de cópias a
serem anexadas ao processo.
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e
e
e
e
e

Formalizar as rotinas administrativas e os procedimentos (normas e formulários) do
processo de contratação de substitutos e temporários, desenvolvendo um manual com o
intuito de padronizar e melhorar as informações.
Publicar o Manual de Processo de Contratação de Substitutos e de Temporários no
endereço eletrônico do IFSP para conhecimento dos servidores envolvidos no processo.
Treinar todos os envolvidos no processo de contratação com o conteúdo do Manual
desenvolvido.
Encaminhar à Unidade de Auditoria Interna uma cópia do Manual e também documentos
comprobatórios das ações executadas.
Adotar as medidas saneadoras nos processos acima citados e enviá-los à UADIN para
análise.

PAINT/2014, Ação item 8, Anexo ||
Gestão Financeira — Adiantamentos de Diárias e Passagens
OBJETO: 1) Avaliar se os servidores responsáveis pelos adiantamentos de diárias e passagens

absorveram adequadamente as normas e procedimentos que foram explicitados
no Curso de

Capacitação. 2) Analisar as implementações das recomendações do Relatório de Auditoria nº
201315221, na Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo (CGU/SP).
OBJETIVO DE AUDITORIA:
a) Verificar
se permanece o descumprimento das normas relativas aos prazos definidos para
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

o processo de Diárias e Passagens.

Observar se houve ausência da assinatura de Autorização da Chefia Imediata na .
Concessão de Diárias e Passagens.

Verificar se constam solicitações em duplicidade de diárias e passagens para participar
de um mesmo evento.
Verificar se o processo de Diárias e Passagens foi encerrado no SCDP sem o documento
de Prestação de Contas.
Conferir na comitiva de servidores se foi apresentado o mesmo motivo para solicitar
Diárias e Passagens.

Verificar se houve ausência de bilhete de passagem no Relatório de Viagem, anexado ao
processo de Prestação de Contas.
Verificar se as datas informadas nos bilhetes das passagens estão compatíveis com a
data do evento definido no processo.
Analisar se houve recebimento indevido de Diárias e Passagens no deslocamento dentro
da mesma região metropolitana.
Verificar se houve ausência de comprovantes do reembolso de Despesas Extras na
Prestação de Contas.

ÁREA EXAMINADA: Diretoria de Gestão de Pessoal da Reitoria e dos seguintes Câmpus:
Araraquara, Bragança Paulista, Itapetininga, Presidente Epitácio, Registro, Salto e São José dos
Campos.

PERÍODO DA REALIZAÇÃO: 01/12/2014 a 09/04/2015
PERÍODO DE ABRANGÊNCIA: Propostas de Concessão de Diárias e Passagens no período de
junho a novembro de 2014.
ESCOPO DO TRABALHO:
Verificou-se 6,8% do valor total das Propostas de Concessão de Diárias e Passagens realizadas
no período de junho a novembro de 2014.
e Valor Total do período= R$693.526,44
e Amostra Selecionada: R$47.328,09, perfazendo 6,8%.
As unidades selecionadas foram extraídas do Relatório de Auditoria nº 20131 5221, da
Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo (CGU/SP), que tiveram recomendações
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dos seguintes Câmpus: Araraquara, Bragança Paulista, Itapetininga, Presidente Epitácio,
Registro, Salto e São José dos Campos e também da Diretoria de Gestão de Pessoal da Reitoria.
No intuito de verificar se as recomendações do Relatório de Auditoria nº 201315221, da CGU/SP,
foram

acatadas, selecionamos

por amostragem

as Propostas

de Concessão

de Diárias e

Passagens aleatoriamente de 3 processos para cada câmpus e 10 processos da Diretoria de
Gestão de Pessoal/Reitoria, perfazendo um total de 3% da quantidade de processo do período

analisado.
O escopo inicialmente previsto no PAINT 2014 foi de 10% dos adiantamentos de diárias e
passagens, concedidas no primeiro semestre de 2014. Ressalta-se que houve alteração do período previsto no PAINT/2014 para junho a novembro de 2014, devido ao Curso de Capacitação
para os servidores responsáveis pelos adiantamentos de diárias e passagens ter sido ministrado

em maio de 2014 e a seleção da amostra foi reduzida de 10% para 6,8% devido à grande demanda

de trabalho na Unidade de Auditoria Interna, deslocando somente uma servidora para executar os
trabalhos de auditoria, sendo que estavam previstas duas servidoras.

ACHADOS DE AUDITORIA: Falhas nos Controles Internos Administrativos nas Propostas de
Concessão de Diárias e Passagens (PCDP),

RECOMENDAÇÕES:

Com base nos achados de auditoria e nos elementos auditados, foram feitas as seguintes
orientações ao setor responsável:
DIRETORES-GERAIS DOS CÂMPUS ITAPETININGA, PRESIDENTE EPITÁCIO, REGISTRO,
SALTO, DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL/DDGP-REITORIA E COORDENADORIA DE

DIÁRIAS E PASSAGENS
e

Como forma de prevenir a ocorrência das falhas comumente detectadas, que continuem

ministrando treinamentos e promovendo a capacitação de todos os usuários do Sistema

“de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, tendo sempre como base a legislação
vigente, em especial a Portaria MPOG n.º 505/2009.
DIRETORES-GERAIS DOS CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA, ITAPETININGA, PRESIDENTE
EPITÁCIO, REGISTRO, SALTO E DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL/DDGP-REITORIA
e Que os câmpus e a Diretoria de Gestão de Pessoal programem suas viagens com
antecedência mínima de 10 dias e que nas excepcionalidades instruam os processos com
as devidas justificativas formalizadas e autorizadas pela autoridade competente, conforme

disposto.no Inciso no Inciso |, do artigo 1.º da Portaria MPOG n.º 505/2009.
DIRETOR GERAL DOS CÂMPUS ARARAQUARA, ITAPETININGA, PRESIDENTE EPITÁCIO,
REGISTRO E SALTO E DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL/DDGP-REITORIA
e Que os câmpus e a Diretoria de Gestão de Pessoal programem suas viagens com

antecedência mínima de 10 dias e que nas excepcionalidades instruam os processos com
as devidas justificativas formalizadas e autorizadas pela autoridade competente, conforme

disposto no Inciso no Inciso |, do artigo 1.º da Portaria MPOG n.º 505/2009.
e Como forma de prevenir as ocorrências das falhas comumente detectadas, que continuem
ministrando treinamentos e promovendo a capacitação de todos os usuários do Sistema
de Concessão de Diárias e Passagens — SCDP, tendo sempre como base a legislação
vigente, em especial no Decreto n.º 5.992, de 19 de dezembro de 2006.
DIRETOR GERAL DO CAMPUS REGISTRO
e Como forma de prevenir a ocorrência da falha comumente detectada, que continuem
ministrando treinamentos e promovendo a capacitação de todos os usuários do Sistema

de Concessão de Diárias e Passagens — SCDP, tendo sempre como base a legislação

vigente, em especial no Decreto n.º 5.992, de 19 de dezembro de 2006.
RESPONSAVEL PELO LANÇAMENTO NO SCDP

Orientar os propostos para quando houver necessidade de os deslocamentos serem

realizados em sábados, domingos e feriados, os motivos apresentados sejam descritos
de forma completa e clara no Formulário de Concessão de Diárias e Passagens.
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»

e

e

Atentar quando for lançar no SCDP, no campo de justificativa (viagem em final de semana

ou feriado), se está preenchido corretamente, caso haja necessidade de deslocamento

neste período atentar-se a esse detalhe.
DIRETOR GERAL DOS CAMPUS ARARAQUARA, BRAGANÇA PAULISTA, ITAPETININGA,
PRESIDENTE EPITÁCIO, REGISTRO, SALTO E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DIRETORIA DE
GESTÃO DE PESSOAL/DDGP-REITORIA.
e Que empenhem esforços para fazer cumprir fielmente o disposto no artigo 5.º do Decreto
n.º 5992, de 19/12/2006, no que tange ao pagamento antecipado de diárias.
RESPONSÁVEIS PELO LANÇAMENTO NO SCDP
e Inserir o Relatório de Viagem nas Propostas de Concessão de Diárias e Passagens nº
004404/14 do Câmpus Registro e nº 005195/14 do Câmpus Bragança Paulista e informar
à UADIN.
DIRETORES-GERAIS DOS CÂMPUS REGISTRO E BRAGANÇA PAULISTA
e Como forma de prevenir a ocorrência das falhas comumente detectadas, que continuem
ministrando treinamento e promovendo a capacitação de todos os usuários do Sistema de

Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, tendo sempre como base a legislação
vigente, em especial do-Decreto n.º 5992, de 19 de dezembro de 2006.
COORDENADORIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS
e Providenciar as regularizações das 9 (nove) prestações de contas pendentes, do exercício
de 2014, como seguem: PCDPs n.ºs 003302, 003889, 005553, 005557, 005772, 005775,
005940, 006439, 006442.
e Providenciar as regularizações das 2 (duas) PCDPs n.ºs 007310, de 03/11 e 007317, de
e

e
e

e

03/11 que estão aguardando aprovação do Proponente, do exercício de 2014.
Providenciar as regularizações das PCDPs n.ºs 007414, de 05/12 e 007415, de 11/12,

que estão aguardando aprovação pelo Ordenador de Despesas, no exercício de 2014.
Providenciar as regularizações das 149 (cento e quarenta e nove) prestações de contas,

do exercício de 2015, que estão aguardando aprovação pelo Proponente.
Providenciar as regularizações das 71 (setenta e uma) prestações de contas, do exercício

de 2015, que estão aguardando aprovações pelo Ordenador de Despesas.
Como forma de prevenir a ocorrência das falhas comumente detectadas, que continuem

ministrando treinamento e promovendo a capacitação de todos os usuários do Sistema de
Concessão de Diárias e Passagens — SCDP, tendo sempre como base a legislação

vigente, em especial do Decreto n.º 5992, de 19 de dezembro de 2006.
DIRETOR GERAL DOS CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA, ITAPETININGA, SALTO E SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS E DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL/DDGP-REITORIA
e Como forma de prevenir a ocorrência das falhas comumente detectadas, que continuem
ministrando treinamento e promovendo a capacitação de todos os usuários do Sistema de
Concessão de Diárias e Passagens — SCDP, tendo sempre como base a legislação
vigente, em especial do Decreto n.º 5992, de 19 de dezembro de 2006.
COORDENADORIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS
e Orientar o proposto sobre o cumprimento do prazo de até 05 (cinco) dias do término da
viagem para que os demais prazos possam ser cumpridos.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL/DDGP-REITORIA
e Como forma de prevenir a ocorrência das falhas comumente detectadas, que continuem

ministrando treinamento e promovendo a capacitação de todos os usuários do Sistema de

Concessão de Diárias e Passagens — SCDP, tendo sempre como base a legislação

vigente, em especial do Decreto n.º 5992, de 19 de dezembro de 2006.

COORDENADORIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Orientar o proposto sobre o cumprimento a prazo de até 05 (cinco) dias após o retorno
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da viagem.
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL/DDGP-REITORIA
e Orientar o proposto sobre o cumprimento do prazo de até 05 (cinco) dias do término da
viagem para que os demais prazos possam ser cumpridos.
COORDENADORIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS
e Como forma de prevenir a ocorrência das falhas comumente detectadas, que continuem

ministrando treinamento e promovendo a capacitação de todos os usuários do Sistema de

Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, tendo sempre como base a legislação
vigente, em especial do Decreto n.º 5992, de 19 de dezembro de 2006.
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DA PCDP DO CÂMPUS ITAPETININGA
e Atentar se o Formulário de Concessão de Diárias e Passagens foi preenchido com a
identificação das assinaturas nos campos próprios, antes de inserir no SCDP,

e Identificar as assinaturas do PCDP n.º 5575/201 e apensar no SCDP.
COORDENADORIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS
e Como forma de prevenir a ocorrência das falhas comumente detectadas, que continuem

ministrando treinamento e promovendo a capacitação de todos os usuários do Sistema de

Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, tendo sempre como base a legislação
vigente, em especial do Decreto n.º 5992, de 19 de dezembro de 2006, e do Manual para
Concessão de Diárias e Passagens do IFSP. I
RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DA DIÁRIA DO CÂMPUS ITAPETININGA E
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL/DDGP-REITORIA
e Atentar que quando for aprovar a viagem no Formulário de Concessão de Diárias e
Passagens colocar a data no campo próprio.
;
RESPONSÁVEIS PELA AUTORIZAÇÃO DA DIÁRIA DOS CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA,
REGISTRO E DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL/DDGP-REITORIA.
e Atentar se o Formulário de Concessão de Diárias e Passagens foi assinado com as
identificações das assinaturas nos campos próprios, antes de inserir no SCDP.
RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DA DIÁRIA DA DIRETORIA DE GESTÃO DE
PESSOAL/DDGP-REITORIA E DO CAMPUS REGISTRO
e

e

Atentar para o Formulário de Concessão de Diárias e Passagens, datando-os nos campos
próprios, antes de inserir no SCDP.

Providenciar a regularização no SCDP anexando o formulário de Concessão de Diárias e
Passagens com assinatura do Ordenador de Despesa e respectiva data.
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL/DDGP-REITORIA
e Atentar se os processos de Projetos de Capacitações foram assinados com as
identificações das assinaturas nos campos próprios, antes de inserir no SCDP.
e Apensar ao SCDP o Projeto de Capacitação com as assinaturas da Chefia Imediata e do
Diretor/Pró-Reitor, conforme orientação, para aprovação da diária/viagem e apresentar à
UADIN.
e Atentar se os relatórios de viagem foram datados nos campos próprios, antes de inserir
no SCDP.

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DA PCDP DO CÂMPUS REGISTRO
e Apensarno processo PCDP n.º 4404/14 a portaria de autorização de concessão de diárias
e deslocamentos,

para o servidor que realizou, no exercício, mais de 40 diárias e

apresentar o processo à UADIN.
COORDENADORIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS
e Como forma de prevenir a ocorrência da falha comumente detectada, que continue

ministrando treinamento e promovendo a capacitação de todos os usuários do Sistema de
Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, tendo sempre como base a legislação
“vigente, em especial do Decreto n.º 5992, de 19 de dezembro de 2006 e do Manual para

Concessão de Diárias e Passagens do IFSP.
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RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM DO CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA
e Orientar o proposto quando for concedido o Adicional de Embarque, nos deslocamentos

com transportes rodoviários, que faça constar do processo de prestação de contas de
viagem os bilhetes que comprovam todos os deslocamentos.
q

RESPONSAVEL PELA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM DA DIRETORIA DE GESTAO DE
PESSOAL-DDGP-REITORIA
e Orientar o proposto quando houver alteração de percurso, apresentando justificativa
fundamentada ao Solicitante da Viagem para que se faça as devidas correções no SCDP.
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM DA CÂMPUS REGISTRO
e Orientar o servidor, no caso conste os bilhetes de passagens, cidade ou localidade
diferentes da sede de seu exercício, sendo que deverá justificar, com fundamentação, a
emissão do bilhete do trecho diferente, sob pena de devolver o valor do adicional de
e

deslocamento.

Providenciar a regularização no SCDP, anexando o novo Relatório de Viagem e bilhetes
de passagens.
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM DA CÂMPUS ITAPETININGA
"e

Solicitar ao servidor a apresentação dos comprovantes dos bilhetes, no caso de extravio,
devendo solicitar à viação a emissão de segunda via ou declaração sobre a realização da
viagem, para serem juntados ao processo de prestação de contas. Se não houver
comprovação da viagem, restitua o valor do adicional de deslocamento.

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM DE BRAGANÇA PAULISTA
e

Fazer a juntada da declaração de embarque da empresa GOL, comprovando que houve

a realização da viagem, para regularização do processo de prestação de contas.
e Solicitar ao Coordenador de Passagens e Diárias anexar no SCDP a declaração da
empresa GOL.
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM DE CÂMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
e Solicitar ao servidor a apresentação dos comprovantes dos bilhetes, no caso de extravio,
devendo solicitar à viação a emissão de segunda via ou declaração sobre a realização da
viagem para serem juntados ao processo de prestação de contas. Se não houver
comprovação da viagem, restitua o valor do adicional de deslocamento.

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM DA CÂMPUS SALTO
e Solicitar ao servidor a apresentação dos comprovantes dos bilhetes, no caso de extravio,

devendo solicitar à viação a emissão de segunda via ou declaração sobre a realização da

viagem para serem juntados ao processo de prestação de contas. Se não houver
comprovação da viagem, restitua o valor do adicional de deslocamento.

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM DA CÂMPUS REGISTRO
e

Orientar o proposto no PCDP que quando for concedido o adicional de deslocamento com
transporte rodoviário, que faça constar no processo de prestação de contas de viagem os

bilhetes que comprovam os deslocamentos.

COORDENADORIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS
e

Como forma de prevenir as ocorrências das falhas comumente detectadas, que continue
ministrando treinamento e promovendo a capacitação de todos os usuários do Sistema de

Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, tendo sempre como base a legislação
vigente, em especial do Decreto n.º 5992, de 19 de dezembro de 2006 e do Manual para

Concessão de Diárias e Passagens do IFSP.
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM DA CÂMPUS SALTO
e

Atentar ao trajeto realizado pelo proposto, no caso de o trecho não estar na mesma região
metropolitana, ou seja, na aglomeração urbana ou microrregião.

COORDENADORIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS
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e

Como forma de prevenir as ocorrências das falhas comumente detectadas, que continue

ministrando treinamento e promovendo a capacitação de todos os usuários do Sistema de

Concessão de Diárias e Passagens — SCDP, tendo sempre como base a legislação
vigente, em especial do Decreto n.º 5.992, de 19 de dezembro de 2006, e do Manual para
Concessão de Diárias e Passagens do IFSP.

PAINT/2013, Ação item 10, Anexo Il
Gestão Financeira —- Suprimentos de Fundos/Cartão Corporativo
OBJETO: Controle do uso do Cartão Corporativo. Averiguar a regularidade do controle do uso do
Cartão Corporativo pelo suprido e o cumprimento dos Decretos 5.355/2005 e 6.370/2008.
OBJETIVO DE AUDITORIA:
a) Verificar a regularidade da prestação de contas das despesas efetuadas através do Cartão
de Pagamento do Governo Federal - CPGF.
b)

“c)

d)
e)

Verificar se as despesas foram realizadas exclusivamente dentro do período de aplicação
estabelecido no ato de concessão.
Verificar se as despesas são de pequeno vulto e eventuais.

Verificar se houve despesa em período de férias do agente suprido ou em seus
afastamentos legais.

Verificar se o Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF está sendo utilizado
apenas pelo titular.

ÁREA EXAMINADA: Reitoria e os Campi.

PERÍODO DA REALIZAÇÃO: 07/10/2013 a 21/02/2014.

PERÍODO DE ABRANGÊNCIA: Processos concluídos no período de fevereiro a julho/2013.

ESCOPO DO TRABALHO:
Uma amostra de 57% dos processos de Suprimento de Fundos, via Cartão Corporativo, foi

selecionada pelo critério da materialidade, por campi e reitoria.
No Planejamento de Auditoria Interna, foi estipulado a análise de 30% dos processos, porém,

como foi realizado por duas auditoras, então foram verificados 57% das despesas realizadas no
período de fevereiro a julho/2013, via cartão corporativo.

ACHADOS DE AUDITORIA: Falhas nos Controles Internos Administrativos nos Processos de
Suprimento de Fundos — Uso de Cartão Corporativo.
RECOMENDAÇÕES:
Com base nos achados de auditoria e nos elementos auditados, foram feitas as seguintes
orientações ao setor responsável:

CAMPUS ARARAQUARA
AGENTE SUPRIDO
e

Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento

e

O processo deverá estar numerado, na forma sequencial e rubricado, em todas as folhas
que foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2 do Anexo Portaria Normativa nº
05, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística e Tecnologia da

e

de fundos, devidamente motivada, juntando o máximo de elementos que justifique a
emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo normal,

Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Providenciar a regularização do documento que não apresenta o atestado de recebimento

do material e atentar-se para solicitar ao requisitante das compras o ateste nas próximas

despesas. Sugerimos utilizar o carimbo abaixo, para maior agilidade e eficiência, onde
e

conste que o material/serviço foi recebido/prestado, sua finalidade, data e assinatura.

Que observe rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização de compra
com
o cartão de pagamento
do governo federal, verificando, se as

informações/justificativas caracterizam realmente uma das situações previstas nos Itens |
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a Ill, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872, de 23/12/1986, e que não possam aguardar o
processo normal, ou seja, realizar procedimento licitatório.

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS DO CAMPUS
e

Que seja mais criteriosa a análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em

cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
DIRETOR GERAL DO CAMPUS ARARAQUARA
e Deverá estabelecer sistemática de planejamento e de gerenciamento de suas aquisições,
promovendo as devidas licitações para compra de materiais e/ou prestação de serviços,
a fim de adequar-se aos ditames legais.
CAMPUS AVARÉ
AGENTE SUPRIDO
e

Que observe rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização de compra

com
o cartão de pagamento
do govemo
federal, verificando se as
informações/justificativas caracterizam realmente uma das situações previstas nos Itens |
a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872, de 23/12/1986, e que não possam aguardar o
processo normal, ou seja, realizar procedimento licitatório.

e

Realizar nos próximos processos a pesquisa de preço com no mínimo três cotações, de
modo a aferir a adequação do preço cobrado aos de mercado, em observância ao

princípio da economicidade, conforme o Acórdão TCU 78/2010 — Plenário.
DIRETOR GERAL DO CAMPUS AVARÉ
e Deverá estabelecer sistemática de planejamento e de gerenciamento de suas aquisições,

promovendo as devidas licitações para compra de materiais e/ou prestação de serviços,
a fim de adequar-se aos ditames legais.

CAMPUS BARRETOS
AGENTE SUPRIDO
e O processo deverá estar numerado, na forma sequencial, e rubricado, em todas as folhas

que foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2 do Anexo Portaria Normativa nº

e

e

e

05, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Que observe rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão
de pagamento do governo federal, verificando se as informações/ustificativas
caracterizam realmente uma das situações previstas nos Itens | a Ill, do artigo 45, do
Decreto n.º 93.872, de 23/12/1986 e que não possam aguardar o processo normal, ou
seja, realizar procedimento licitatório.

Adotar medidas para melhorias dos controles internos quanto à operacionalização do

suprimento de fundos, juntando nos próximos processos, quando for realizada
solicitação, a planilha de férias do agente suprido para o responsável pela aprovação
concessão consulte se o período de férias coincide com o período de concessão
agente suprido.
Atentar se as notas fiscais constam a justificativa da emergência e a inviabilidade

a
da
do
da

compra ou da prestação de serviço pelo processo normal e observar rigorosamente o

caráter de excepcionalidade para a realizá-la com o cartão de pagamento do governo

federal, verificando se as informações/ustificativas caracterizam realmente uma das
situações previstas nos Itens | a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872, de 23/12/1986 e

que não possam aguardar o processo normal, ou seja, realizar de procedimento licitatório.
RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS DO CAMPUS
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e

Que seja mais criteriosa a análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em
cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
DIRETOR GERAL DO CAMPUS BARRETOS
e

Deverá estabelecer sistemática de planejamento e de gerenciamento de suas aquisições,
promovendo as devidas licitações para compra de materiais e/ou prestação de serviços,
a fim de adequar-se aos ditames legais.

DIRETOR DE PROJETOS E OBRAS
e

Quando for elaborar o projeto memorial descritivo da cabine primária de energia elétrica

das obras do IFSP, tenha toda a especificação técnica e executiva necessárias para O
perfeito funcionamento, evitando a contratação complementar por meio de suprimento de
fundos.

AOS AGENTE SUPRIDO E GERENTE ADMINISTRATIVO DO CAMPUS BARRETOS.
e Planeje as aquisições ou as-contratações de serviços de modo a evitar a realização de

despesas que possam caracterizar fracionamento, tendo em vista o disposto no artigo 2.º

e
CAMPUS
AGENTE
e O

8 2.º da Portaria MF n.º 95/2002.
BIRIGUI
SUPRIDO
processo deverá estar numerado de forma sequencial e rubricado todas as folhas que

foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2 do Anexo Portaria Normativa nº 05,

e

de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
Conforme Macrofunção SIAFI 02.11.21, item 11.3 “A comprovação das despesas
realizadas deverá estar devidamente atestada por outro servidor que tenha conhecimento

das condições em que estas foram efetuadas, em comprovante original cuja emissão
tenha ocorrido em data igual ou posterior a de entrega do numerário e compreendida

e

e

e
e

e

dentro do período fixado para aplicação, em nome do órgão emissor do empenho”. Que
se atentem aos próximos ateste e este deverá ser realizado por outro servidor e não pelo
o próprio suprido.
Juntar ao processo de prestação de contas, o comprovante de transação, a fim de
promover o confronto com os documentos que dão suporte às despesas efetuadas no
período.
Adotar medidas para melhorias dos controles internos quanto à operacionalização do

suprimento de fundos, juntando nos próximos processos, quando for realizada a
solicitação, a planilha de férias do agente suprido para o responsável pela aprovação da
concessão consultar se o período de férias coincide com o periodo de concessão.
Sugerimos fazer carimbo, para maior agilidade e eficiência, onde conste que o
material/serviço foi recebido/prestado, sua finalidade, data e assinatura.
A justificativa para a prestação de serviços deve ser consistente e adequada, para não

torna o ato nulo e os gastos com Suprimento de Fundos caracterizam-se pelas premissas
de excepcionalidade e urgência, de atender as despesas que não possam aguardar o
processo normal, ou seja, é exceção quanto à não realização de procedimento licitatório.

Realizar nos próximos processos pesquisa de preço com no mínimo três cotações, de
modo a aferir a adequação do preço cobrado aos de mercado, em observância ao
princípio da economicidade, conforme o Acórdão TCU 78/2010 — Plenário.

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE

FUNDOS DO CAMPUS
e Que seja mais criteriosa a análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em
cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21,
DIRETOR GERAL DO CAMPUS BIRIGUI

e

Deverá estabelecer sistemática de planejamento e de gerenciamento de suas aquisições,
promovendo as devidas licitações para compra de materiais e/ou prestação de serviços,
a fim de adequar-se aos ditames legais.
CAMPUS BOITUVA
AGENTE SUPRIDO
e Adotar medidas para melhorias dos controles internos quanto à operacionalização do
suprimento

e

e

de fundos,

juntando

nos

próximos

processos,

quando

for realizada

a

solicitação, a planilha de férias do agente suprido para o responsável pela aprovação da
concessão consultar se o período de férias coincide com o período de concessão.
Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento
de fundos, deve ser devidamente motivada, juntar o máximo de elementos que justifique
a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo
normal.
Observar rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão de

pagamento do governo federal, verificando se as informações/justificativas caracterizam
realmente uma das situações previstas nos Itens | a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872,

e
e
e
e

de 23/12/1986
procedimento
Atentar para o
de fundos, em

e que não possam aguardar o processo normal, ou seja, à realização de
licitatório.
cumprimento de todas as exigências da prestação de contas do suprimento
cumprimento ao disposto no item 11.4.10 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.

Que os documentos pertinentes à prestação de contas do suprimento de fundos deverão

estar organizados por concessão, a fim de facilitar a análise do processo.

Formalize o processo de prestação de contas com toda a documentação

exigida,

conforme preconiza os itens 11.4.10 e 11.05 da Macrofunção 02.11.22 — Suprimento de

Fundos, do Manual SIFI.
Observar nas próximas aquisições com os dados cadastrais registrados nos documentos
fiscais que devem ser compatíveis ao campus aplicado o recurso, ou seja, com a nota de

empenho. Caso seja observada alguma irregularidade nos dados cadastrais é necessário
e

que seja feita carta de correção.

Realizar nos próximos processos pesquisa de preço com no mínimo três cotações, de
modo a aferir a adequação do preço cobrado aos de mercado, em observância ao

princípio da economicidade, conforme o Acórdão TCU 78/2010 — Plenário.

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS DO CAMPUS
e Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com

todas as exigências da prestação de contas, em

cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
DIRETOR GERAL DO CAMPUS BOITUVA
e Deverá estabelecer sistemática de planejamento e de gerenciamento de suas aquisições,
promovendo as devidas licitações para compra de materiais e/ou prestação de serviços,
a fim de adequar-se aos ditames legais.
CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA
AGENTE.SUPRIDO
e

e

Formalize o processo de prestação de contas com toda a documentação

exigida,

conforme preconiza os itens 11.4.10 e 11.05 da Macrofunção 02.11.22 — Suprimento de
- Fundos, do Manual SIFI.

Adotar medidas para melhorias dos controles internos quanto à operacionalização do

suprimento de fundos, juntando nos próximos

processos, quando for realizada a

solicitação, a planilha de férias do agente suprido para o responsável pela aprovação da
concessão consultar se o período de férias coincide com o período de concessão.
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-

e

e

Observar nas próximas aquisições com os dados cadastrais registrados nos documentos
fiscais que devem ser compatíveis ao campus aplicado o recurso, ou seja, com a nota de

empenho. Caso seja observada alguma irregularidade nos dados cadastrais é necessário
que seja feita carta de correção.
Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento
de fundos, deve ser devidamente motivada, juntar o máximo de elementos que justifique
a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo

e

normal.
Observar rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão de

e

de 23/12/1986 e que não possam aguardar o processo normal, ou seja, à realização de
procedimento licitatório.
Realizar nos próximos processos pesquisa de preço com no mínimo três cotações, de

pagamento do governo federal, verificando se as informações/justificativas caracterizam
realmente uma das situações previstas nos Itens | a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872,

modo a aferir a adequação do preço cobrado aos de mercado, em observância ao

princípio da economicidade, conforme o Acórdão TCU 78/2010 — Plenário.
RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS DO CAMPUS
e Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com

todas as exigências da prestação de contas, em

cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
DIRETOR GERAL DO CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA
e Deverá estabelecer sistemática de planejamento e de gerenciamento de suas aquisições,
promovendo as devidas licitações para compra de materiais e/ou prestação de serviços,
a fim de adequar-se aos ditames legais.

CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO
AGENTE SUPRIDO
e

e

e

O processo deverá estar numerado, na forma sequencial, e rubricado, todas as folhas que

foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2 do Anexo Portaria Normativa nº 05,
de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento
de fundos, deve ser devidamente motivada, juntar o máximo de elementos que justifique
a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo
normal.

Observar rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão de
pagamento do governo federal, verificando se as informações/justificativas caracterizam
realmente uma das situações previstas nos Itens | a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872,

-

de 23/12/1986 e que não possam aguardar o processo normal, ou seja, à realização de
procedimento licitatório.

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE

- FUNDOS DO CAMPUS
e

Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e

e

Deverá estabelecer sistemática de planejamento e de gerenciamento de suas aquisições,
promovendo as devidas licitações para compra de materiais e/ou prestação de serviços,

oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em
cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
DIRETOR GERAL DO CAMPUS CAMPOS DE JORDÃO
a fim de adequar-se aos ditames legais.
CAMPUS CARAGUATATUBA
AGENTE SUPRIDO
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e

e

e

O processo deverá estar numerado, na forma sequencial, e rubricado, todas as folhas que
foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2 do Anexo Portaria Normativa nº 05,
de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Regularizar todo o
volume até o final, para corrigir o processo.
Atentar para o cumprimento de todas as exigências da prestação de contas do suprimento

de fundos, em cumprimento ao disposto no item 11.4.10 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento
de fundos, deve ser devidamente motivada, juntar o máximo de elementos que justifique
a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo
normal,

Observar rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão de

pagamento do governo federal, verificando se as informações/justificativas caracterizam
realmente uma das situações previstas nos Itens | a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872,

de 23/12/1986 e que não possam aguardar o processo normal, ou seja, à realização de
e

procedimento licitatório.

Que seja adotada providência para restituir ao erário o valor de R$425,00, referente ao

gasto com confecção de cartão de visita ocorrido na fatura do Cartão de Pagamento
Governo Federal - CPGF e apresentar à UADIN a guia de recolhimento.
e Adotar medidas para melhorias dos controles intemos quanto à operacionalização
suprimento de fundos, juntando nos próximos processos, quando for realizada
" solicitação, a planilha de férias do agente suprido para o responsável pela aprovação
concessão consultar se o período de férias coincide com o período de concessão.

do

do
a
da

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE

FUNDOS DO CAMPUS
e Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em
cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.

DIRETOR GERAL DO CAMPUS CARAGUATATUBA
e

Deverá estabelecer sistemática de planejamento e de gerenciamento de suas aquisições,
promovendo as devidas licitações para compra de materiais e/ou prestação de serviços,

a fim de adequar-se aos ditames legais.
CAMPUS CATANDUVA
AGENTE SUPRIDO
e O processo deverá estar numerado de forma sequencial e rubricado todas as folhas que
foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2 do Anexo Portaria Normativa nº 05,
de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
e Providenciar a regularização dos documentos que não apresentam o atestado de
recebimento do material e atentar-se para solicitar ao requisitante das compras o ateste
e
e

e

nas próximas despesas.

Sugerimos utilizar carimbo, para maior agilidade e eficiência, onde conste que o
material/serviço foi recebido/prestado, sua finalidade, data e assinatura.
Atentar para o cumprimento de todas as exigências da prestação de contas do suprimento

de fundos, em cumprimento ao disposto no item 11.4.10 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento
de fundos, deve ser devidamente motivada, juntar o máximo de elementos que justifique
a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo
normal.
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.

e

e

e

Observar rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão de
pagamento do governo federal, verificando se as informações/justificativas caracterizam
realmente uma das situações previstas nos Itens | a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872,
de 23/12/1986 e que não possam aguardar o processo normal, ou seja, à realização de
procedimento licitatório.

Realizar nos próximos processos pesquisa de preço com no mínimo três cotações, de

modo a aferir a adequação do preço cobrado aos de mercado, em observância ao
princípio da economicidade, conforme o Acórdão TCU 78/2010 — Plenário.

Observar nas próximas aquisições com os dados cadastrais registrados nos documentos
fiscais que devem ser compatíveis ao campus aplicado o recurso, ou seja, com a nota de
empenho. Caso seja observada alguma irregularidade nos dados cadastrais é necessário
que seja feita carta de correção

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE

FUNDOS DO CAMPUS
e Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em

cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
DIRETOR GERAL DO CAMPUS CATANDUVA
e

Deverá estabelecer sistemática de planejamento e de gerenciamento de suas aquisições,

e

Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento
de fundos, deve ser devidamente motivada, juntar o máximo de elementos que justifique
a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo

promovendo as devidas licitações para compra de materiais e/ou prestação de serviços,
a fim de adequar-se aos ditames legais.
CAMPUS CUBATÃO
AGENTE SUPRIDO
e Apresentar a UADIN o documento da Prestação de Contas devidamente assinado pelo
Ordenado de despesa, contador e suprido e juntar a Nota de Lançamento no Processo de

e

Prestação de Contas.

normal.

Observar rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão de
pagamento do governo federal, verificando se as informações/justificativas caracterizam

realmente uma das situações previstas nos Itens | a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872,
de 23/12/1986 e que não possam aguardar o processo normal, ou seja, à realização de
e

procedimento licitatório.

O processo deverá estar numerado de forma sequencial e rubricado todas as folhas que
foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2 do Anexo Portaria Normativa nº. 05,
de 19 de dezembro

e

de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística e Tecnologia da

Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Realizar nos próximos processos pesquisa de preço com no mínimo três cotações, de

modo a aferir a adequação do preço cobrado aos de mercado, em observância ao

principio da economicidade, conforme o Acórdão TCU 78/2010 - Plenário.
RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS DO CAMPUS
e Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em

cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
DIRETOR GERAL DO CAMPUS CUBATÃO
e

Deverá estabelecer sistemática de planejamento e de gerenciamento de suas aquisições,

promovendo as devidas licitações para compra de materiais e/ou prestação de serviços,
a fim de adequar-se aos ditames legais.
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CAMPUS GUARULHOS

AGENTE SUPRIDO:
e Adotar medidas para melhorias dos controles intemos quanto à operacionalização do
suprimento de fundos, juntando nos próximos processos, quando for realizada a
solicitação, a planilha de férias do agente suprido para o responsável pela aprovação da
concessão consultar se o período de férias coincide com o período de concessão.
e

e
e

e

Providenciar a regularização dos documentos

que

não apresentam

o atestado de

recebimento do material e atentar-se para solicitar ao requisitante das compras o ateste
nas próximas despesas.

Sugerimos utilizar carimbo, para maior agilidade e eficiência, onde conste que o
material/serviço foi recebido/prestado, sua finalidade, data e assinatura.
Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento
de fundos, deve ser devidamente motivada, juntar o máximo de elementos que justifique
a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo
normal.
Observar rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão de
pagamento do governo federal, verificando se as informações/ustificativas caracterizam
realmente uma das situações previstas nos Itens | a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872,
de 23/12/1986 e que não possam aguardar o processo normal, ou seja, à realização de
procedimento licitatório.

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS DO CAMPUS
e Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com

todas as exigências da prestação de contas, em

cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
DIRETOR GERAL DO CAMPUS GUARULHOS
e Deverá estabelecer sistemática de planejamento e de gerenciamento de suas aquisições,
“promovendo as devidas licitações para compra de materiais e/ou prestação de serviços,
a fim de adequar-se aos ditames legais.
CAMPUS HORTOLÂNDIA
AGENTE SUPRIDO
e

Juntar no Processo a Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos e atenta-se nos

e

Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento
de fundos, deve ser devidamente motivada, juntar o máximo de elementos que justifique

próximos processos fazer a juntada da proposta.

a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo

e

normal.
Observar rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão de
pagamento do governo federal, verificando se as informações/justificativas caracterizam
realmente uma das situações previstas nos Itens | a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872,

de 23/12/1986 e que não possam aguardar o processo normal, ou seja, à realização de
e

e

e

procedimento licitatório
Atentar se todos os campos da nota fiscal estão preenchidos para facilitar a análise do

documento fiscal.

Juntar a Nota de Anulação no Processo de Prestação de Contas.
Atentar-se nos próximos processos de prestação de contas fazer a juntada da proposta
da concessão de suprimento de fundos utilizando o mesmo número de processo.

Atentar-se para a correta instrução do processo de prestação de contas de Suprimento de
Fundos, conforme consta no Manual do SIAFI - Macrofunção 20070914, item 11.4 —
Compõe a Prestação de Contas do Suprimento de Fundos.
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e

Providenciar a regularização dos documentos que não apresentam o atestado de

e

Sugerimos utilizar carimbo, para maior agilidade e eficiência, onde conste que o
material/serviço foi recebido/prestado, sua finalidade, data e assinatura.
Adotar medidas para melhorias dos controles internos quanto à operacionalização do
suprimento de fundos, juntando nos próximos processos, quando for realizada a

e

recebimento do material e atentar-se para solicitar ao requisitante das compras o ateste
nas próximas despesas.

solicitação, a planilha de férias do agente suprido para o responsável pela aprovação da

concessão consultar se o periodo de férias coincide com o período de concessão.
RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS DO CAMPUS
e

Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e

oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em
cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
DIRETOR GERAL DO CAMPUS HORTOLÂNDIA
e Deverá estabelecer sistemática de planejamento e de gerenciamento de suas aquisições,
promovendo as devidas licitações para compra de materiais e/ou prestação de serviços,

a
CAMPUS
AGENTE
e O

fim de adequar-se aos ditames legais.
;
ITAPETININGA
SUPRIDO
processo deverá estar numerado de forma sequencial e rubricado todas as folhas que

foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2 do Anexo Portaria Normativa nº. 05,

de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS DO CAMPUS
e

Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e

oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em
cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.

CAMPUS MATÃO

AGENTE SUPRIDO
e

Atentar-se

nos

próximos

processos

de

prestação

de

contas

fazer

a juntada

da

e

Adotar medidas para melhorias dos controles internos quanto à operacionalização do

documentação em cada proposta da concessão de suprimento de fundos, para facilitar a
análise dos documentos.
suprimento de fundos, juntando nos próximos processos, quando for realizada a
solicitação, a planilha de férias do agente suprido para o responsável pela aprovação da

e

e

e

concessão consultar se o período de férias coincide com o período de concessão.

Realizar nos próximos processos pesquisa de preço com no mínimo três cotações, de
modo a aferir a adequação do preço cobrado aos de mercado, em observância ao

princípio da economicidade, conforme o Acórdão TCU 78/2010 — Plenário.
Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento
de fundos, deve ser devidamente motivada, juntar o máximo de elementos que justifique
a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo
normal.

Observar rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão de
pagamento do governo federal, verificando se as informações/justificativas caracterizam

realmente uma das situações previstas nos Itens | a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872,
de 23/12/1986 e que não possam aguardar o processo normal, ou seja, à realização de
procedimento licitatório.
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e
e

Providenciar a regularização do documento que não apresenta o atestado de recebimento

do material e atentar-se para solicitar ao requisitante das compras o ateste nas próximas

despesas.
Sugerimos utilizar carimbo, para maior agilidade e eficiência, onde conste que o
material/serviço foi recebido/prestado, sua finalidade, data e assinatura.

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE

FUNDOS DO CAMPUS
e Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em
cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
DIRETOR GERAL DO CAMPUS MATÃO
e Deverá estabelecer sistemática de planejamento e de gerenciamento de suas aquisições,
promovendo as devidas licitações para compra de materiais e/ou prestação de serviços,
a fim de adequar-se aos ditames legais.
CAMPUS PIRACICABA
AGENTE SUPRIDO
e Juntar no Processo a Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos e a Nota de
Empenho e atenta-se nos próximos processos fazer a juntada da documentação.
e Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento
de fundos, deve ser devidamente motivada, juntar o máximo de elementos que justifique
a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo
e

normal.
Observar rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão de

pagamento do governo federal, verificando se as informações/justificativas caracterizam

realmente uma das situações previstas nos Itens I a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872,

de 23/12/1986 e que não possam aguardar o processo normal, ou seja, à realização de
procedimento licitatório.

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS DO CAMPUS
e

Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em

cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
DIRETOR GERAL DO CAMPUS PIRACICABA
e Deverá estabelecer sistemática de planejamento e de gerenciamento de suas aquisições,

promovendo as devidas licitações para compra de materiais e/ou prestação de serviços,

a fim de adequar-se aos ditames legais.
CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO
|
AGENTE SUPRIDO
e

O processo deverá estar numerado de forma sequencial e rubricado todas as folhas que

foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2 do Anexo Portaria Normativa nº. 05,
de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logistica e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
DIRETOR GERAL DO CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO
e Atentar para o Manual de Procedimento do Cartão de Pagamentos do Governo Federal —
CPCF — 2013 do IFSP, que fixa o prazo de 15 dias para o Agente Suprido apresentar a
prestação de contas do suprimento de fundos.

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS DO CAMPUS
e

Atentar para o Manual de Suprimento de Fundos — Perguntas e Respostas da
Controladoria Geral de União, no item 37, que orienta que o Agente Suprido deverá ser
Si

imediatamente notificado pelo Ordenador de Despesas para apresentar a prestação de
contas, para tomada de providências cabiveis.

CAMPUS REGISTRO
AGENTE SUPRIDO
Adotar medidas para melhorias dos controles intemos quanto à operacionalização do
suprimento de fundos, juntando nos próximos processos, quando for realizada a
solicitação, a planilha de férias do agente suprido para o responsável pela aprovação da
concessão consultar se o período de férias coincide com o período de concessão.
Os materiais adquiridos na concessão de suprimento de fundos pelo Agente Suprido

poderiam ter sido objeto de dispensa de licitação, uma vez que se tratam de produtos
classificados no mesmo elemento e não caracterizam excepcionalidade. O fracionamento
se caracteriza quando se divide a despesa para utilizar modalidade de licitação inferior à
recomendada pela legislação, para efetuar despesas de pequeno vulto.
Observar nas próximas aquisições com os dados cadastrais registrados nos documentos
fiscais que devem ser compatíveis ao campus aplicado o recurso, ou seja, com a nota de
empenho. Caso seja observada alguma irregularidade nos dados cadastrais é necessário
que seja feita carta de correção.

Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento
de fundos, deve ser devidamente motivada, juntar o máximo de elementos que justifique
a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo
normal.
Observar rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão de

pagamento do governo federal, verificando se as informações/justificativas caracterizam

realmente uma das situações previstas nos Itens | a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872,
de 23/12/1986 e que não possam aguardar o processo normal, ou seja, à realização de
procedimento licitatório

Conforme, Macrofunção SIAFI 02.11.21, item 11.3 “A comprovação das despesas
realizadas deverá estar devidamente atestada por outro servidor que tenha conhecimento

das condições em que estas foram efetuadas, em comprovante original cuja emissão
tenha ocorrido em data igual ou posterior a de entrega do numerário e compreendida
dentro do período fixado para aplicação, em nome do órgão emissor do empenho.” Que
se atentem aos próximos ateste e este deverá ser realizado por outro servidor e não pelo
o próprio suprido.
Providenciar a regularização do documento que não apresenta o atestado de recebimento
do material e atentar-se para solicitar ao requisitante das compras o ateste nas próximas

despesas.
:
Sugerimos utilizar carimbo, para maior agilidade e eficiência, onde conste que o
material/serviço foi recebido/prestado, sua finalidade, data e assinatura.
Juntar a cópia da ordem bancária ao processo. Atentar-se nos próximos processos de
prestação de contas fazer a juntada da documentação em cada prestação de contas de
suprimento de fundos, para facilitar a análise dos documentos.

Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento
de fundos, deve ser devidamente motivada, juntar o máximo de elementos que justifique
a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo
normal.

Realizar nos próximos processos pesquisa de preço com no mínimo três cotações, de
modo a aferir a adequação do preço cobrado aos de mercado, em observância ao
princípio da economicidade, conforme o Acórdão TCU 78/2010 — Plenário.
DIRETOR GERAL DO CAMPUS REGISTRO
Desenvolva mecanismos de planejamento para garantir que os suprimentos de fundos

concedidos proporcionem os gastos pertinentes e necessários, de forma a evitar a

'
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ocorrência de fracionamento de despesas, em atenção ao disposto no Inciso Il, artigo 24
da Lei n.º 8.666/93 e do 81.º, artigo 1.º da Portaria n.º 95/2002 do Ministério da Fazenda.
Que faça um melhor planejamento dos gastos e das necessidades do Campus evitando

a realização de compras não consideradas emergenciais pelo Cartão de Pagamento do

Governo Federal- CPGF.
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DA REITORIA
e Que seja adotada providência para restituir ao erário o valor de R$106,74, referente ao
pagamento de juros e multas ocorrido nas faturas do Cartão de Pagamento do Governo
Federal — CPGF, do mês de junho de 2013, em atenção ao disposto na Macrofunção
SIAFI 02.11.21 = Suprimento de Fundos, item 4.3.1
RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS DO CAMPUS
e Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em
cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.

REITORIA
AGENTE SUPRIDO
e

e

e

e

e

O processo deverá estar numerado de forma sequencial e rubricado todas as folhas que
foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2 do Anexo Portaria Normativa nº. 05,

de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logistica e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Atentar para as próximas aquisições os dados cadastrais apresentados na nota
fiscal/cupom fiscal devem ser compatíveis ao campus aplicado o recurso, ou seja, com a
nota de empenho. Caso seja observada alguma irregularidade nos dados cadastrais é
necessária que seja feita carta de correção.

Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento
de fundos, deve ser devidamente motivada, juntar o máximo de elementos que justifique
a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo
normal.
Observar rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão de
pagamento do governo federal, verificando se as informações/ustificativas caracterizam
realmente uma das situações previstas nos Itens | a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872,
de 23/12/1986 e que não possam aguardar o processo normal, ou seja, à realização de
procedimento licitatório.
Realizar nos próximos processos pesquisa de preço com no mínimo três cotações, de
modo a aferir a adequação do preço cobrado aos de mercado, em observância ao
princípio da economicidade, conforme o Acórdão TCU 78/2010 — Plenário.

COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DA REITORIA
e Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com

todas as exigências da prestação de contas, em

cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DA REITORIA
e Desenvolva mecanismos de planejamento para garantir que os suprimentos de fundos
concedidos proporcionem os gastos pertinentes e necessários, de forma a evitar a
ocorrência de fracionamento de despesas, em atenção ao disposto no Inciso Il, artigo 24
da Lei n.º 8.666/93 e do 81.º, artigo 1.º da Portaria n.º 95/2002 do Ministério da Fazenda.

Que faça um melhor planejamento dos gastos e das necessidades da Reitoria evitando a
realização de compras não consideradas emergenciais pr Cartão de Pagamento do
Governo Federal— CPGF,
CAMPUS SALTO
AGENTE SUPRIDO

Adotar medidas para melhorias dos controles internos quanto à operacionalização do
suprimento de fundos, juntando nos próximos processos, quando for realizada a
solicitação, a planilha de férias do agente suprido para o responsável pela aprovação da
concessão consultar se o período de férias coincide com o período de concessão.

CAMPUS SÃO CARLOS
AGENTE SUPRIDO

Juntar ao processo de prestação de contas, o comprovante de transação, a fim de

promover o confronto com os documentos que dão suporte às despesas efetuadas no
período.

Providenciar a regularização dos documentos que não constam o preenchimento da data

e da finalidade e atentar-se para solicitar ao requisitante das compras quando fizer o

ateste datar e informar a finalidade nas próximas despesas.
Sugerimos utilizar carimbo, para maior agilidade e eficiência, onde conste que o
material/serviço foi recebido/prestado, sua finalidade, data e assinatura.

“Juntar cópia GRU e Nota de Anulação ao processo. Atentar-se nos próximos processos

de prestação de contas fazer a juntada da documentação em cada prestação de contas
de suprimento de fundos, para facilitar a análise dos documentos.
Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento

de fundos, deve ser devidamente motivada, juntar o máximo de elementos que justifique
a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo

normal.
Observar rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão de

pagamento do governo federal, verificando se as informações/justificativas caracterizam
realmente uma das situações previstas nos Itens | a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872,

de 23/12/1986 e que não possam aguardar o processo normal, ou seja, à realização de
procedimento licitatório.

Realizar nos próximos processos pesquisa de preço com no mínimo três cotações, de

modo a aferir a adequação do preço cobrado aos de mercado, em observância ao

princípio da economicidade, conforme o Acórdão TCU 78/2010

— Plenário.

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS DO CAMPUS

Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em
cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.

DIRETORA DO CAMPUS SÃO CARLOS

Desenvolva mecanismos de planejamento para garantir que os suprimentos de fundos
concedidos proporcionem os gastos pertinentes e necessários, de forma a evitar a

ocorrência de fracionamento de despesas, em atenção ao disposto no Inciso Il, artigo 24
da Lei n.º 8.666/93 e do 81.º, artigo 1.º da Portaria n.º 95/2002 do Ministério da Fazenda.
Que faça um melhor planejamento dos gastos e das necessidades do Campus evitando

a realização de compras não consideradas emergenciais pelo Cartão de Pagamento do
Governo Federal - CPGF.

CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA
AGENTE SUPRIDO

Adotar medidas para melhorias dos controles internos quanto à operacionalização do
suprimento

de fundos, juntando

nos próximos

processos,

quando

for realizada

a

solicitação, a planilha de férias do agente suprido para o responsável pela aprovação da
concessão consultar se o período de férias coincide com o período de concessão.

Juntar a proposta de concessão de suprimento de fundos, a nota de empenho e nota de
anulação de empenho e a nota de lançamento de reclassificação das despesas ao
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processo. Atentar-se nos próximos processos de prestação de contas fazer a juntada da

e
e

e

documentação, para facilitar a análise dos documentos.
Quando ocorrer aquisição de materiais nos finais de semana, evidencie a justificativa
formal informando que se trata de procedimento excepcional.
Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento
de fundos, deve ser devidamente motivada; juntar o máximo de elementos que justifique
a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo
normal.

Observar rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão de
pagamento do governo federal, verificando se as informações/justificativas caracterizam
realmente uma das situações previstas nos Itens | a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872,

de 23/12/1986 e que não possam aguardar o processo normal, ou seja, à realização de
e
e

procedimento licitatório.
Juntar a nota de anulação de empenho ao processo. Atentar-se nos próximos processos
de prestação de contas fazer a juntada da documentação, para facilitar a análise dos

documentos.

Juntaracópia da proposta de concessão, nota de empenho, comprovante de fecolhimento

(GRU) do saldo não aplicado, nota de anulação do empenho, nota de sistema, nota de

lançamento e Pré-Empenho ao processo. Atentar-se nos próximos processos de
prestação de contas fazer a juntada da documentação, para facilitar a análise dos

e

documentos.

Realizar nos próximos processos pesquisa de preço com no mínimo três cotações, de

modo a aferir a adequação do preço cobrado aos de mercado, em observância ao
princípio da economicidade, conforme o Acórdão TCU 78/2010— Plenário.

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS DO CAMPUS
e

Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em

cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
DIRETOR DO CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA
e

Desenvolva mecanismos de planejamento para garantir que os suprimentos de fundos

concedidos proporcionem os gastos pertinentes e necessários, de forma a evitar a
ocorrência de fracionamento de despesas, em atenção ao disposto no Inciso II, artigo 24
da Lei n.º 8.666/93 e do 81.º, artigo 1.º da Portaria n.º 95/2002 do Ministério da Fazenda.
Que faça um melhor planejamento dos gastos e das necessidades do Campus evitando
a realização de compras não consideradas emergenciais pelo Cartão de Pagamento do

Governo Federal - CPGF.
CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGENTE SUPRIDO
e O processo deverá estar numerado de forma sequencial e rubricado todas as folhas que
foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2 do Anexo Portaria Normativa nº 05,
de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
e O processo deverá estar numerado de forma sequencial e rubricado todas as folhas que
foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2 do Anexo Portaria Normativa nº. 05,
de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
e Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento
de fundos, deve ser devidamente motivada, juntar o máximo de elementos que justifique
a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço eo processo

normal.
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e

e

Observar rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão de
pagamento do governo federal, verificando se as informações/justificativas caracterizam
realmente uma das situações previstas nos Itens | a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872,
de 23/12/1986 e que não possam aguardar o processo normal, ou seja, à realização de
procedimento licitatório.
Realizar nos próximos processos pesquisa de preço com no mínimo três cotações, de

modo a aferir a adequação do preço cobrado aos de mercado, em observância ao
princípio da economicidade, conforme o Acórdão TCU 78/2010 — Plenário.
RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS DO CAMPUS
e Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em
cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
DIRETOR DO CAMPUS SÃO JOSE DOS CAMPOS
e Desenvolva mecanismos de planejamento para garantir que os suprimentos de fundos

concedidos proporcionem os gastos pertinentes e necessários, de forma a evitar a

ocorrência de fracionamento de despesas, em atenção ao disposto no Inciso II, artigo 24
da Lei n.º 8.666/93 e do 81.º, artigo 1.º da Portaria n.º 95/2002 do Ministério da Fazenda.
Que faça um melhor planejamento dos gastos e das necessidades do Campus evitando

a realização de compras não consideradas emergenciais pelo Cartão de Pagamento do

Governo Federal — CPGF.

CAMPUS SÃO PAULO

AGENTE SUPRIDO
e Atentar-se nos próximos processos de prestação de contas fazer a juntada da proposta
da concessão de suprimento de fundos utilizando o mesmo número de processo.
e

Atentar-se para a correta instrução do processo de prestação de contas de Suprimento de

e

Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento

e

e

Fundos, conforme consta no Manual do SIAFI- Macrofunção 20070914, item 11,4 —
Compõe a Prestação de Contas do Suprimento de Fundos.

de fundos, deve ser devidamente motivada, juntar o máximo de elementos que justifique
a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo
normal.

Observar rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão de
pagamento do governo federal, verificando se as informações/justificativas caracterizam
realmente uma das situações previstas nos Itens | a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872,
de 23/12/1986 e que não possam aguardar o processo normal, ou seja, à realização de

procedimento licitatório.
Realizar nos próximos processos pesquisa de preço com no mínimo três cotações, de
modo a aferir a adequação do preço cobrado aos de mercado, em observância ao

princípio da economicidade, conforme o Acórdão TCU 78/2010 — Plenário.
RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS DO CAMPUS
e Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em
cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
DIRETOR DO CAMPUS SÃO PAULO
e Desenvolva mecanismos de planejamento para garantir que os suprimentos de fundos

concedidos proporcionem os gastos pertinentes e necessários, de forma a evitar a

ocorrência de fracionamento de despesas, em atenção ao disposto no Inciso Il, artigo 24
da Lei n.º 8.666/93 e do 81.º, artigo 1.º da Portaria n.º 95/2002 do Ministério da Fazenda.
Que faça um melhor planejamento dos gastos e das necessidades do Campus evitando
42

a realização de compras não consideradas emergenciais pelo Cartão de Pagamento do
Governo Federal - CPGF.
CAMPUS SÃO ROQUE
AGENTE SUPRIDO
e Juntaracópia da proposta de concessão, nota de empenho, comprovante de recolhimento
(GRU) do saldo não aplicado, nota de anulação do empenho, nota de sistema, nota de
lançamento e Pré-Empenho ao processo. Atentar-se nos próximos processos de
prestação de contas fazer a juntada da documentação,

e

e

e

documentos.

para facilitar a análise dos

Observar nas próximas aquisições os dados cadastrais registrados nos documentos

fiscais que devem ser compatíveis ao campus aplicado o recurso, ou seja, com a nota de
empenho. Caso seja observada alguma irregularidade nos dados cadastrais é necessário
que seja feita carta de correção.

Atentar-se que a justificativa da necessidade de utilização da modalidade de suprimento
de fundos, deve ser devidamente motivada, juntar o máximo de elementos que justifique
a emergência e a inviabilidade da compra ou da prestação de serviço pelo processo
normal.
Observar rigorosamente o caráter de excepcionalidade para a realização com o cartão de
pagamento do governo federal, verificando se as informações/justificativas caracterizam
realmente uma das situações previstas nos Itens | a III, do artigo 45, do Decreto n.º 93.872,

e

de 23/12/1986 e que não possam aguardar o processo normal, ou seja, à realização de
procedimento licitatório.
Realizar nos próximos processos a pesquisa de preço com no mínimo três cotações, de
modo a aferir a adequação do preço cobrado aos de mercado, em observância ao

princípio da economicidade, conforme o Acórdão TCU 78/2010 — Plenário.
RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS DO CAMPUS
e Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em
cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.

DIRETOR GERAL DO CAMPUS SÃO ROQUE
e

Foi evidencializado compras pelo Cartão de. Pagamento do Governo Federal — CPGF,

onde não foi caracterizado emergencialidade. Sugerimos que façam um melhor
planejamento dos gastos e necessidades do Campus evitando a realização de compras
pelo Cartão de Pagamento do Governo Federal —- CPGF,
CAMPUS SERTÃOZINHO
AGENTE SUPRIDO
e Conforme Macrofunção SIAFI 02.11.21, item 11.3 “A comprovação das despesas
realizadas deverá estar devidamente atestada por outro servidor que tenha conhecimento
das condições em que estas foram efetuadas, em comprovante original cuja emissão

tenha ocorrido em data igual ou posterior a de entrega do numerário e compreendida

dentro do período fixado para aplicação, em nome do órgão emissor do empenho.” Que
se atentem aos próximos ateste e este deverá ser realizado por outro servidor e não pelo
e

e

o próprio suprido.

Providenciar a regularização do documento que não apresenta o atestado de recebimento
do material e atentar-se para solicitar ao requisitante das compras o ateste nas próximas
despesas.

Sugerimos utilizar carimbo, para maior agilidade e eficiência, onde conste que o
material/serviço foi recebido/prestado, sua finalidade, data e assinatura.
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e
e

Atentar-se nos próximos processos de prestação de contas fazer a juntada da
documentação em cada proposta da concessão de suprimento de fundos, para facilitar a
análise dos documentos
Atentar-se nos próximos processos de prestação de contas fazer a juntada da
documentação em cada proposta da concessão de suprimento de fundos, para facilitar a

análise dos documentos.
e Atentar para o cumprimento de todas as exigências da prestação de contas do suprimento
de fundos, em cumprimento ao disposto no item 11.4.10 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS DO CAMPUS
e Que seja mais criterioso na análise da prestação de contas do suprimento de fundos e
oriente o suprido a cumprir com todas as exigências da prestação de contas, em
cumprimento ao disposto no item 11 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.

Ill- DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO
NO PAINT, INDICANDO SUA MOTIVAÇÃO E SEUS RESULTADOS
Em
19/06/2015 recebemos
o Ofício n.º 14336/2015-GABICGURegional/SP/CGUIPR solicitando do MM Reitor informações a respeito da execução do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, pela Unidade.

Foram emitidas pela Unidade de Auditoria Interna as seguintes solicitações de
auditoria, para coletar as informações necessárias à resposta:
e

SA 136/2015 - Pró-Reitoria de Extensão
'SA 137/2015 — Pró-Reitoria de Administração

Em resposta, foi emitido, em 13/07/2015, o Ofício n.º 695/2015 - GAB com as
respostas solicitadas, conforme segue:
1- Quais os requisitos solicitados pelo IFSP aos alunos, para inscrição nos cursos do Programa, e
quais os critérios de seleção dos inscritos?
Resposta: A seleção dos alunos é realizada exclusivamente pelos parceiros Demandantes do

PRONATEC (Ministérios e Secretarias). Eles são os responsáveis pela definição dos perfis dos
alunos que participarão do Programa. Esses demandantes mantêm um cadastro próprio, com as
referidas demandas de cursos. Quando ocorre a homologação das vagas no SISTEC pelo MEC,

os demandantes executam a pré-matrícula que será confirmada, a posteriori, pelo IFSP no
sistema, que é responsável por receber e arquivar seus documentos.

2- Qual o critério de seleção de cursos para adesão ao Programa e consequentemente de divisão
dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE entre os

câmpus e cursos ofertados?

Resposta: Os cursos são selecionados levando em consideração a possibilidade de oferta, ou

seja, se há estrutura humana e material disponível para concretização do curso. Durante o período

determinado pelo MEC, por meio de cronograma específico (Anexo | - Nota Informativa n.º
110/2015/DIR/SETEC/MEC) para pactuação, há contatos entre os parceiros demandantes e os

ofertantes. Ademais, o curso deve constar no guia de cursos (Anexo Il - Capa do Guia Pronatec
de Cursos FIC 3.2 edição, disponível também em http://pronatec.mec.gov.br/fic/pdf/2013 guia

“cursosfic port 899.pdf para consulta dos cursos) e deve ter Projeto Pedagógico de Curso

aprovado pela equipe pedagógica do PRONATEC, na Reitoria. A divisão dos recursos recebidos
pelo FNDE é realizada de acordo com o número de vagas/horas, homologado para cada câmpus
(Anexo III - Extrato de planilha com vagas homologadas pelo MEC no SISTEC).
3- Como é realizado o controle do recebimento e de aplicação dessas verbas federais?
Resposta: O controle de recebimento dos recursos orçamentários é realizado por meio do SIAFI,
sendo repassado aos câmpus participantes por meio das notas de crédito (Anexo IV - Extrato de
planilha contendo o controle do orçamento descentralizado aos câmpus). Os controles da
aplicação dos recursos são efetuados pela equipe sistêmica, conforme a Portaria n.º 1.366, de 28
de março de 2014. Anexo V.

4- O controle é efetuado de forma centralizada ou descentralizada pelos câmpus?
Resposta: O controle dos recursos orçamentáriosé efetuado de forma centralizada pela equipe
sistêmica do PRONATEC, na Reitoria, que está subordinada à Pró-Reitoria de Extensão. Os
procedimentos adotados são:

a) Envio do Projeto Básico à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC;
b) Recebimento da Nota de Crédito, enviado pela SETEC ao IFSP;
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c) Repasse do orçamento a ser executado da Reitoria para os câmpus participantes, por meio de
Notas de Créditos;
d) Emissão das Notas de Empenho para cada categoria de gasto;
Com a emissão das Notas de Empenho, o acompanhamento é feito mensal ou diário, pelo SIAFI
Gerencial, dependendo da forma como foi liberado o crédito orçamentário, sendo que nem sempre
é na sua totalidade prevista no Projeto Básico.
5- A aplicação dos recursos é supervisionada pela Pró-Reitoria de Extensão ou pela UADIN? Qual

a frequência dessa supervisão?
Resposta: A aplicação dos recursos é supervisionada pela Pró-Reitoria de Extensão, de forma
constante, sendo auxiliada pela Pró-Reitoria de Administração do IFSP, sendo que não há

participação da Unidade de Auditoria Interna - UADIN. Os envolvidos são os coordenadores
adjuntos financeiro, orçamentário e coordenador geral —- todos da equipe sistêmica do
PRONATEC, na Reitoria, nomeados pelo Reitor do IFSP, conforme a Portaria n.º 1.366, de 28 de

março de 2014.

Os procedimentos adotados são:

a) Elaboração do Projeto Básico, de acordo com as vagas/horas liberadas pelo MEC no SISTEC
- (Coordenador Geral e Coordenador Adjunto Orçamentário).
b) Emissão dos memorandos, solicitando o repasse orçamentário para cada câmpus, de acordo
com as vagas/horas ofertadas - (Coordenador Geral);
c) Repasse Orçamentário aos câmpus por meio de Nota de Crédito emitida pelo SIAFI, de acordo
com a solicitação dos memorandos dos Coordenadores Adjuntos Financeiro e Orçamentário.
d) Repasse do crédito aos câmpus, realizando o acompanhamento por meio das Notas de
Empenhos emitidas para cada modalidade, por meio do SIAFI Gerencial - (Coordenador Adjunto
Financeiro e Coordenador Geral). '
6- O Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica-SISTEC é
“alimentado de forma descentralizada ou centralizada?
Resposta: O Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica-SISTEC

— módulo PRONATEC, referente aos cursos, é alimentado de forma descentralizada pelos câmpus
participantes do programa.

7- Os controles de frequência dos alunos e de desempenho escolar alimentados nos sistemas são
supervisionados por algum departamento, ainda que por amostragem?

Resposta: O controle de frequência dos alunos é realizado pelos câmpus ofertantes, por meio de
equipe sistêmica do PRONATEC ou Coordenação de Extensão. A Pró-Reitoria de Extensão cabe
conferir no SISTEC se o lançamento da frequência é realizado. Até a presente data não foi
realizado controle de desempenho escolar.
8- Além do SISTEC, qual(is) outro (s) sistema(s) é(são) alimentado(s) para execução do Programa
em pauta?
Resposta: Somente o SISTEC é utilizado para execução do Programa.
9- Quais os critérios de pagamento dos professores ministrantes, coordenadores e funcionários
responsáveis pela execução do Programa?

Resposta: O pagamento da equipe que atua no Programa é realizado de acordo com a o artigo
15 da Resolução CD/FNDE n.º 04, de 16 de fevereiro de 2012, conforme descrição abaixo:

“Artigo 15 O pagamento das bolsas aos profissionais que atuam na Bolsa-Formação

obedecer aos seguintes valores por hora de trabalho:
|- Coordenador-Geral: R$50,00 (cinquenta reais por hora);
|| - Coordenador-Adjunto: R$44,00 (quarenta e quatro reais por hora);

deve
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III - Supervisor de curso: R$36,00 (trinta e seis reais por hora);
IV — Professor: R$50,00 (cinquenta reais) por hora (60 minutos) de aula, em conformidade com as
cargas horárias dos cursos;
V — Apoio às atividades acadêmicas e administrativas: R$18,00 (dezoito reais por hora);
VI — Orientador: R$36,00 (trinta e seis reais por hora). ”
10- Qual Setor/Departamento controla a regularidade dos pagamentos efetuados aos professores,

coordenadores e funcionários que executam o Programa? Com que frequência?

Resposta: O setor Financeiro de cada câmpus ou a equipe financeira constituída para execução
do Programa é responsável pelo o controle dos pagamentos executados aos participantes do

programa no âmbito do IFSP. O controle de pagamento dos professores é efetuado pela Equipe
de Apoio às Atividades Administrativas e é realizado mensalmente, por meio de folha de ponto
(Anexo VI — Folha de Frequência da Bolsa PRONATEC) arquivadas nos câmpus. O pagamento
da Equipe de Apoio das Atividades Acadêmicas e Administrativas é aprovado pelo Diretor-Geral
do Câmpus e pelo Coordenador Adjunto (Anexo VII - Modelo da Relação de Pagamentos da
Equipe de Apoio do Câmpus Araraquara) e a frequência registrada por meio de folha de ponto. O controle de pagamento dos alunos é realizado quinzenalmente, com base na frequência lançada
no SISTEC pelas equipes dos câmpus no período das aulas. A responsabilidade dos pagamentos
dos discentes, docentes e equipes de apoio administrativo é do Setor Financeiro do Câmpus ou
da equipe constituída para este fim. A Equipe Sistêmica da Pró-Reitoria de Extensão acompanha
a realização dos pagamentos por meio do SIAFI.
11- O FNDE efetua/efetuou alguma forma de controle por meio de relatório ou questionamento a

esse Instituto em relação ao cumprimento das exigências relativas ao Programa, ainda que por

meio de mensagens de monitoramento via Sistema? Com qual regularidade?
Resposta: É gerado pelo Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação —
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SIMEC o Relatório de Cumprimento do Objeto, conforme Anexo VIII,

IV- RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTOS NO PAINT NÃO REALIZADOS
OU NÃO CONCLUÍDOS, COM AS JUSTIFICATIVAS PARA A SUA NÃO EXECUÇÃO E,
QUANDO APLICÁVEL, COM A PREVISÃO DE SUA CONCLUSÃO
AUDITORIAS PLANEJADAS NO PAINT/2015 NÃO CONCLUÍDAS:
As auditorias planejadas e que foram realizadas encontram-se ainda em
andamento na data do fechamento deste relatório. São elas:
Gestão de Contratos:
Posição atual: Os trabalhos de auditoria estão em fase de execução.
Justificativa: Não houve tempo hábil para o término do desenvolvimento desta ação dentro do
exercício de planejamento, devido à conclusão de outros trabalhos que estavam ainda em
andamento, o que culminou em alteração dos cronogramas elaborados, postergando as datas de
início e término da auditoria. Também colaboraram para o atraso as demandas excedentes ao

setor, principalmente as orientações prestadas aos setores para esclarecimentos nas Solicitações
e nos Comunicados de Auditoria encaminhadas pela Unidade, com várias reuniões presenciais ou
por videoconferência com os servidores envolvidos em sua execução, para explanações dos
objetivos fundados nos tópicos solicitados, na tentativa de evitar retrabalhos, o que poderia

ocasionar ainda mais atrasos.

Previsão para conclusão dos trabalhos: 15/04/2016

Gestão de Recursos Humanos - Concessão de Auxílio Transporte:
Posição atual: Os trabalhos de auditoria estão em fase de execução.
Justificativa: Não houve tempo hábil para o término do desenvolvimento desta ação dentro do
exercício de planejamento,

devido à conclusão de outros trabalhos que estavam

ainda em

andamento, o que culminou em alteração dos cronogramas elaborados, postergando as datas de
início e término da auditoria. Também colaboraram para o atraso as demandas excedentes ao
setor, principalmente as orientações prestadas aos setores para esclarecimentos nas Solicitações
e nos Comunicados de Auditoria encaminhadas pela Unidade, com várias reuniões presenciais ou
por videoconferência com os servidores envolvidos em sua execução, para explanações dos
objetivos fundados nos tópicos solicitados, na tentativa de evitar retrabalhos, o que poderia
ocasionar ainda mais atrasos.
Previsão para conclusão dos trabalhos: 01/04/2016

Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços — Processo Licitação, Dispensa de Licitação e
Inexigibilidade:
Posição atual: Os trabalhos de auditoria estão em fase de execução.
Justificativa: Não houve tempo hábil para o término do desenvolvimento desta ação dentro do

exercício de planejamento, devido à conclusão de outros trabalhos que estavam ainda em

andamento, o que culminou em alteração dos cronogramas elaborados, postergando as datas de
início e término da auditoria. Também colaboraram para o atraso as demandas excedentes ao
setor, principalmente as orientações prestadas aos setores para esclarecimentos nas Solicitações

e nos Comunicados de Auditoria encaminhadas pela Unidade, com várias reuniões presenciais ou

por videoconferência com os servidores envolvidos em sua execução, para explanações dos
objetivos fundados nos tópicos solicitados, na tentativa de evitar retrabalhos, o que poderia

ocasionar ainda mais atrasos.
Previsão para conclusão dos trabalhos: 15/04/2016

AUDITORIAS PLANEJADAS NO PAINT/2015 E NÃO REALIZADAS;
As auditorias planejadas e que não foram realizadas estão discriminadas
abaixo, com as suas respectivas justificativas e prazos de elaboração:
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Gestão de Recursos Humanos- Adicionais de Insalubridade e Periculosidade:
Justificativa: Não houve tempo hábil para o desenvolvimento desta ação, devidoà conclusão dos
trabalhos que estão em andamento, além das demandas excedentes ao setor. Houve diversos

trabalhos de auditoria acerca da Ação 2109.20TP— Pagamento de Pessoal Ativo da União nos últimos exercícios. Entretanto, por se tratar de elemento parcial à Ação referida, compõe-se de
alta materialidade e relevância, e não foi auditado, em sua essência, nos últimos 36 meses. Por
esta razão, a auditoria foi remanejada para o PAINT/2016.
Previsão para execução: Início em 01/03/2016 e término em 06/05/2016 — 45 dias — 270 horas.
Gestão de Cartão Corporativo:
Justificativa: Não houve tempo hábil para o desenvolvimento desta ação, devidos à conclusão dos
trabalhos que estão em andamento, além das demandas excedentes ao setor. Entretanto, houve

trabalhos de auditoria recentes na Gestão de Suprimento de Fundos / Cartão Corporativo,

elaborado pela Unidade de Auditoria Interna, referente à ação prevista no PAINT/2013, cujo

relatório de auditoria está em fase de divulgação aos auditados. A auditoria foi remanejada para o
PAINT/2016.
Previsão para execução: Início em 17/10/2016 e término em 23/12/2016 — 39 dias — 312 horas.
Gestão Operacional - Gestão de Extensão;

Justificativa: Não houve tempo hábil para o desenvolvimento desta ação, devido à conclusão dos
trabalhos que estão em andamento, além das demandas excedentes ao setor. Não obstante,

houve trabalhos de auditoria já realizados pela CGU/SP na Gestão de Extensão do final do
exercício de 2013 e na Auditoria de Avaliação de Gestão do exercício de 2013, no Instituto Federal
de São Paulo, em abril de 2014, referente à avaliação de atuação dos docentes do ensino básico,
técnico e tecnológico nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão. A auditoria foi remanejada para

o PAINT/2016.
Previsão para execução: Início em 01/07/2016 e término em 30/09/2016 — 46 dias — 368 horas.

V - DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA OU
NEGATIVAMENTE NOS RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA
INTERNA E NA REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS
A expansão do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo se
tornou um fator não facilitador da auditoria interna, uma vez que estamos com uma Reitoria e os
Câmpus: Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do

Jordão, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga,
Jacarei, Matão, Piracicaba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Carlos, São João da Boa
Vista,

São

Votuporanga.

José

dos

Campos,

São

Paulo,

São

Roque,

Sertãozinho,

Sorocaba,

Suzano,

Sendo assim, observa-se que a soma é uma Reitoria com trinta unidades
distribuídas pelo Estado de São Paulo,' montante este que interfere significativamente no
quantitativo de trabalho desenvolvido em todas as áreas, seja na atividade fim ou na atividade
meio, aumentando o número de processos em todas as áreas e consequentemente a amostra nos

trabalhos de auditoria realizadas internamente.
Muito embora a Auditoria Interna do IFSP tenha crescido de um número de

duas servidoras para uma equipe de cinco servidoras, sendo duas contadoras, duas auditoras e

uma assistente para o apoio administrativo, efetivamente somente três servidoras executam os
trabalhos de auditorias. Entretanto, internamente, a Unidade de Auditoria Interna se encontra em

constante fase de treinamento, estudo e aprofundamento do conhecimento, devido à Unidade ter

novas servidoras que ingressaram na carreira de auditor, em meados de julho e agosto de 2013,

sem antes ter atuado na área, e não apresentam ainda sua produtividade ideal, devido à fase

inicial de adaptação. Com os treinamentos irão adquirir conhecimentos, domínio das técnicas e
das matérias essenciais, para interagir na execução das suas atribuições.
Frente a expansão da nossa Instituição, temos uma gama grande de novos
servidores recentemente empossados no cargo, com a maioria vinda da iniciativa privada, sem
preparo e conhecimento legal da área pública, carentes de treinamento e orientação para
exercerem suas atividades.
Não com menor importância e influência nos percalços das ações da Unidade

de Auditoria Interna, temos a reestruturação do organograma vertical do Instituto Federal de São
Paulo, trazendo cisões de diretorias e novos gestores em áreas chaves de atuação, tais como

Recursos Humanos, Pronatec, Planejamento e Orçamento, Licitação, entre outros. Estas
alterações trazem melhorias a longo prazo, mas a curto e médio prazo geram um grande
aprendizado, inicialmente para os novos servidores e gestores, para posteriormente
compreenderem a área que atuam e começarem a produzir e colher frutos no setor de atuação.

Muitas vezes, tal situação interfere violentamente nas respostas dos Comunicados e Solicitações
de Auditoria, pois são necessárias explanações presenciais ou por videoconferência para que as
respostas sejam coesas e o mais próximo possível da precisão, evitando, assim, retrabalhos, com

a consequente perda de tempo, o que culmina com o achatamento das horas disponíveis para a
execução dos trabalhos.
Concluímos que nosso Instituto esteve numa fase de expansão intensa,
precisando de uma auditoria interna atuante e preventiva, que englobe em suas análises todos os

câmpus, facilitando o trabalho interno e o controle das áreas, e até mesmo sendo um agente
facilitador nas auditorias da CGU e do TCU.

À finalidade da Unidade de Auditoria Interna somente estará preservada se for

reestruturada, agregando novos servidores de cargo de nível superior para atender toda a sua

demanda.

Por fim, como sugestão, para melhoria do desempenho das auditorias internas,

ê necessário que os novos auditores concursados participem de Curso de Formação para serem
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capacitados para o exercício do cargo, obtendo conhecimentos prático e teórico para o adequado

desempenho de suas atividades.
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VI - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS, COM INDICAÇÃO DO

QUANTITATIVO DE SERVIDORES CAPACITADOS,
RELAÇÃO COM OS TRABALHOS PROGRAMADOS
1.

CARGA

HORÁRIA,

TEMAS

E A

Participação no 42.º FONAITec — Capacitação Técnica das Auditorias do Ministério da
Educação.

Tema: Interação e atualização técnica das auditorias internas: compartilhando lições.
Local: Brasília — DF
Total de Servidores Capacitados: 4 (quatro) servidores:

a)
b)
c)
d)

VANILDA PAIS DE LIMA (Chefe da Unidade de Auditoria Interna);
CARINA RIBEIRO DE CASTRO (Auditora);
ALESSANDRA VAZ FERREIRA (Auditora);
NUEMIS FRANCISCO (Contadora).
Período: 8 a 11 de junho de 2015.
Carga horária: 30 (trinta) horas.
Custo: R$ 10.897,33 (Dez mil oitocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos)
o

Dias

e

Treinamentos ........eas

é

agarrar

R$ GITA

PASSAGENS assina
so snmasicarannsossa daria R$ 3.605,58
R$ 4.000,00

Relação com os trabalhos programados: Palestras, cursos e mini-cursos relacionados
diretamente com as atividades da Auditoria Interna. O Fórum foi concebido buscando a
atualização e o aprimoramento dos conhecimentos técnicos de seus associados, levando
em consideração avaliações de fóruns anteriores, abrindo espaço para apresentação de

boas práticas em trabalhos em consonância com as exigências dos órgãos de controle.

Em destaque, o PAINT elaborado após uma avaliação de risco das áreas. Ainda, a

apresentação de importante ferramenta de TI utilizada pela Auditoria Interna da
Universidade Federal do Ceará, além de novamente contarmos com a participação do

Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IA), estreitando ainda mais os laços já
estabelecidos. Foi realizado um mini curso sobre terceirização, tema bastante atual, além

de atividades a serem realizadas pela Controladoria-Geral da União.
2.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC.
Tema: Controle Interno Administrativo (CGU).
Local: Santo André - SP

Total de Servidores Capacitados: 3 (três) servidores:

a)
b)
c)

VANILDA PAIS DE LIMA (Chefe da Unidade de Auditoria Interna);
ALESSANDRA VAZ FERREIRA (Auditora);
NUEMIS FRANCISCO (Contadora).
Período: 1 a 2 de julho de 2015.
Carga horária: 16 (dezesseis) horas.
Custo: sem custo
Relação com os trabalhos programados: O Tema está diretamente relacionado com as
atividades cotidianas da Auditoria Interna.

3.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC.
Tema: Transparência e Acesso à Informação Pública (CGU).
Local: Santo André - SP
Total de Servidores Capacitados: 3 (três) servidores:
a) VANILDA PAIS DE LIMA (Chefe da Unidade de Auditoria Interna);
b) CARINA RIBEIRO DE CASTRO (Auditora);
c) NUEMIS FRANCISCO (Contadora).

a

fm id
O

Período: 7 a 8 de julho de 2015.
Carga horária: 16 (dezesseis) horas. |
Custo: sem custo

Relação com os trabalhos programados: O Tema está diretamente relacionado com as
atividades cotidianas da Auditoria Interna.
Participação no 43.º FONAITec - Capacitação Técnica das Auditorias do Ministério da
Educação.

Tema: Multidisciplinaridade: Futuro e desafio das Auditorias Internas.
Local: Natal - RN
Total de Servidores Capacitados: 3 (três) servidores:
a) VANILDA PAIS DE LIMA (Chefe da Unidade de Auditoria Interna);
b) CARINA RIBEIRO DE CASTRO (Auditora);
c) NUEMIS FRANCISCO (Contadora).
Período: 23 a 27 de novembro de 2015.
Carga horária: 40 (quarenta) horas.

Custo: R$ 12.661,81 (Doze mil seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos)
6

DiIANaAS ss rrnncid senna

e

Treinamentos .......

*

bitosoda cento

PASSAM idoso
efa
«eta

R$ 4.165,85

R$ 5.495,96

R$ 3.000,00

Relação com os trabalhos programados: Palestras, cursos e mini-cursos relacionados
diretamente com as atividades da Auditoria Interna. O título escolhido para o evento “Multidisciplinariedade: Futuro e desafio das Auditorias Internas” — retrata a importância

da integração entre os diversos saberes e realidades encontradas nas unidades de
auditoriá interna. Foi uma 'oportunidade de atualização, compartilhamento de ideias e
aprimoramento dos conhecimentos técnicos das pessoas envolvidas com a auditoria
interna dos órgãos públicos. O espaço para apresentação de boas práticas teve destaque
com temas relacionados às áreas fins das IFES, focando em experiências profissionais
cada vez melhores e de qualidade. Foram desenvolvidos workshops que permitiram aos
participantes aprofundarem seus conhecimentos, de acordo com seu grau de interesse
nos temas propostos. Além disso, houve uma chamada para apresentação de pôsteres

pelos participantes que têm interesse em mostrar suas produções nas áreas de Auditoria,
Controle e Administração Pública.

&

-

53

Ps

'VAV-€6L [esapaa Busoon 060Z 'onedonaa
- VZES “VV = TL8 eU BIO SP BSON — Z98Z oU Sal 08 sOpeop
sIguouIued SUSQ SO JeJOdICSU| "VAY EBL | 9 060Z 'LZES 'seapeo
- WVIZLO 9 Z98E “ese — 1022 'auejso — GOL 'exy estapeo
— 95h) Sou SOquio) ap siejuowiuged suaq so NIIYN) BJed JIQxa

WIS

WIS

OVA

OINQUISLVd 3
VXONTY Jd HOdVNIQUOOD

'SPpejBoE LUBIO)

ogu anb sagáepustoos! sep segóejusus|dLu! se Jezide ap opques ou sodJojsa spiau3

eU

OPEZIBOO|

EjSo

[BlUOULEd

“ESIUO]ONAJI Sp BUOpEUBPIOOO
Weg

O

“Wed

“EolugoaN

ap euOpeuspiDoo E eduspad enb yojs ou ejsuco jenb ou exiy
BJlapeo 'pg|| OQUIO] ap |BIUOLULEd LUSQ Op BIUgUa|SUBI Jenjal3

“298 Oquio) cssuinu

sp Ieiuowiged Lg oe Wsp| 'opezign opuss Ejso ousa 0 &

WIS

Boluagoga|3 ap JOpeuspiooo op spepigesuodse! ep opexieg 10)

anb 'equiag US COUBg = / /SE OQUIO) Sp Qusunu [eluowiged wag

SI3AQW 3 73AQHI SNIS SOA OHIIINVNISODISIA TVYNNY OLSYLNIANI-OdO SI
OLOZ/9L0 :VTHO LIANY JO ORIQIUVTAS OG o'N
oNnvd OYS Sndyd
asijpue BJed
'BE-CLOZISAPZOO'GS0EZ ou OpeIUEISUNI!O OUUS| Op Opejnsa! 0 NICIYN E JEquaseidy

OYN

4

“opdpueIBO!q 8 BINjnUjsa JebuisepgaM G£9gZ -

“eznos ap soueg

flsquepul7 — sapaw us spepinuguoo a 09]S2g dl dl p9sec “SntUSH - COLJ9]3 SSJOJOIN CUM SBL6L -

Trdao vIBOLIBIA
BSIpue
BJed 'ELOZ/9BPZ00'GS0EZ o U OpeloueISUNI!O OUNS| OP Opeynsas O NICIVN E JEjuasady

OYN

(TvIDMVIOYNINIS)
OV5VINIWITANI JA OI9VISI

T3AVSNOdSIN JOLIS

OVÍVANINOIIA

soHINHVNO SNdHIVO

D0Y ZL - AMA 2L2- OJj8id (OT JOuUOW 996€% "6E8L daOHd OLE OW Ieubia oidoosojaso LSpgr -

OVÍVIVISNO9
SI3AQU 3 13AQWI SNI8 SOC OBIIOINYNIS-OOIS|4 1YNNY OlEVLNIANI FOdOISI
OLOZISLO :VISOLIANY JA ORIQUVTIS 00 o'N

HOLSI9 0 SVAILVIIAILSNF SV 3 OVÓVININITAINI A SOZVEd SOQ (OSVO 31SIN “OYSNTONI V INOD “LNIVE OQ OVÔVIOAVTA JA VIVO
VN SVaVININITAINI OVYN SV 3 SVANIONIA SV ONOD NIE “OI IHIXI ON SVAVININITAIAI 3 SVALLINI SJOSVANINODaU aa JAVALINVNO -IIA

E

ss

OYN

OYÔVELSININY 30 3LNIH3O

asijpue esed
'9B-CLOZ/S8hZ00'GS0EZ «U OpeloUEJSUNDIO OULS| OP Opeynsas O NIQyf) E Jeueseidy

“SU AA
E-60F61 senbnuod sjaBu| 18/0983 OUBUO/IG OIT
"Sy00 UOMBH EJOUpS Je]sulupy "y Udasor
seojny soouQuas sound CJ
6-z698L -

(TvIDAVIOYNINIS)
OV5VINIWITI 30 OI9V IS

SAdivo

SaQÓVANINOIU.

SIQÍVIVISNOD

soHINHVNO SAdiNVO

WIS

onva *
OyS SNdiNy9 00 VEIO JO LIBIA

WIS

VOIN93LOBLITA
30 VISOOYNIQHOOQ

SIZAQIN 3 T3AQUI SNI8 SOG OHI3INYNIS-09IS]4 TYNINY OlBY LNIANI -0dOISA LLOZILLO VISOLIANV JA ORQLYTAS 00 o N-

“OpÍenyIS peu E JEINde BJRd EIUBoIpuIs ap OBSSILUOS JIMNSUOS)

“SOpEzI|BJ0] OBU SIBIUOWLEd SUBA SO

“OMeNSIUILIpY OpeUEJsSUNdI!O OLA | O SJOGEII

“Sopeuposap Io) anb ELpg a
ZLh8 'L LB OLHE '90PB 'LOPB OqUIOS Bp Sou ap sigtuowiged susg

“LO0ZIZ0/90
ap 'O9L'OL o |7 Ep OZ OBjue OU ojsodsip oe Eljuguosuca
wa EAgSedua] BULO; ap BUONpNE Sp segdejagos se Jepuajy

WIS

“BOIUOG]ON)S/3 SP BUOPEUSPIOOS
EU SOPEZI|2D0] — OZUB107 8] BJJBW ep ogóipeuw ouewedinba
WIS

WIS

a pjoqÃo7 BoJeuI BP SONSLnnA — DE 'O0!SEJU] JOpeuOjsUeI|

OINQUISLVd 3
OQVAIIVXONTYV 34 HOQYNITHOOD

SEpeJBIB LUBIO)

ogu anb sagóepusuoda! sep seosejuawajduui se JezI|IDe ap opjuas ou sodiojsa Spiau3

ep osing
'colsBjOUON] sejopeuiojsue] €) 'opjewony
BUOPBUSP1007 — BZUI3 109 OB] LIS JejNpou ejuejsa ;steuouued
sua] sejunhas sop ogÍeoyguepi ap seoejd Se JEDUBPIAIA

“ENNUIMONAII
ap BUOpeuspioor ep elugIsisel op Ssodueg G & Seda
seuinbew 8 ap 'ougjeJoge7 — &-| [9 EJES eu sopezI[290] LeJo)
anb sigIuouL]Ed Suaq sop opdeoyquap! ap Se2e|d SE JEIUBPIADIA

()

p

9

OYN

OYN
OYN

OYN

NIOYN VN ISIYNYV INI
OYN

dSdl O

HOLIIA

vINOLI

| paper

VO OLN3WIZVISIQ

OvÍVNHOANI

30 SVINILSIS 30 HOLINIO
VALLVELSINIAOY VISO LIEIA

vIsOLIaS VO
OINQUISLVd 3 VISOOYNITHOOO
.
;
T3AYSNOdSIA HOLIS

OYN

TYHaI9 vISOLaNIA

'syoOgajou sop opdezign ep BuLOU Sp BjjeJ

“SOpeoyIUBp 8 SOjajosgo sopesepisuco sieuowined suag

09 | OuQuIeA ep Bpeuapioo é opuenb 'euona ep slejuouuned susq sop ojueuizejsap

30 OYSSINOO

(TVIDHVIOYNINIS)
OvÓVININITadINI A OI9V SI

“dSd| 08 Sejusauagiad syoogajou sop ogJezign ep ouawenualsd
openbepe O eJed sojuauwpescud a seibeu sosjageisa jenb ou 'syoogejoN Sop ogdezi1n
ap BUUON ep opjgpeide E ogÍeuoju| Ep elbojouos | ap gutuos de qjunl Japaseju]
“SOUJEQEI] SOP OBSNAUOS NIQYN E JeguiuBIus pranap BUD|IaW Ep

ap Osseacud op OuILUS] O sousiepsenhe 'ogáepusuwoss! Ep ouaupuaje ouajd O Bed
“epipuaje ogdepusuioas! E
SOUUBISPISUCO BJRA ICLUBI SO SOPO) LIS à BUONS% EU EIIJQNA ORÍEISIUILUPY Sp Opeagur
PUIBISIS - dYfIS BUISISIS OU OIUQUILNBA ONPOW Op OgSeImngso e souaJepsenby

;
ze; enb

ouensn

sIBIuOWU]Ed SUSQ SOp OpSEjuSuINOU

op ogdesynuep;

ep erugsny

ap ogsides

“BUOHSM BP OIUQUILMEA Sp BUOpEUGpIOOZ Ep OpÍISOdsIp E SOpe90j09 wEIO)

"sosono

“LB-ELOZISCZL00'GOEES
NIdyNn BR Jeuasady

"SOpeayUBp & SOjejosgo sopeJepisuos sieiuowujed suag

Iggquoo
Op|ES O LC) apepituojuoo wa apepiigesuodsay ap souLa| So NIAYyN E Jejueseidy

opezijenjessp spepijigesuodsay ep souua|

anb sieiuowujed susq so Jepsenh eJed 'openbepe a openasas 'ojedsa WN IEUBPIAIM | SOpeIepisuoa sjeluowujed susq sop Jepuenh gsed odedsa ep je)

od

Pp

Ojueuze;Sep

ap

ossaood

op

oesnpuco

e

OVÓVIVINOS

OvSvVaNIWO
DIA

BUOJISH Ep SIBIUOLLEd sejoguos sop 090] ul opjsdsu|
sp opópzipa! '0L0Z/LO/LZ Wa Bpejsod 'p2-LE9L «U BUNUBA E ejuasejas "| 4-0L0Z/092005'06L00 Sienads sepuemwag sp ouglejay ou epnuco dSINDO Ep OBdepusuoda! e J9puaje E SEJSIA LOS OIUQUILEA SP OEIS9E) BP SSIgUY :QdOISI
ZLOZILOO VISOLIANYV JA ORIQUNTIS 00 o N
VISOLIIS

OJepouoo a 0gssao ua sopigaas!

OYN

OYN

OYÔNILNNTH 3 OQVAIHYXOWTY
"OINQUIHLVd 30 VINOCYNITHOOO

E

OYN

SIBIUOUIL]2A SUS] SOP SejoJuoo) ep ojuauipsooig ep jenueiy o NIQVA E JEIAUS
“OQUIO] ap SOJSLUNU SO LUOO OJUN[ steluouuLged susq Sop v 9 L-OMeMsIuIupy
opepuejsundl) ouisL ep Ssossesoud sop oesnpuoo e -NIGvN E Jeussedy

ojepouos

á
a

o

o
Gs

Susi 9h

sopizedo| opusjpnouiHed sura

"SI9ASSU] SUA
sop OJuaLUIZE|SaM Sp OBSSILIOS) Ejad SOpezIjEa! SOyjeqeu sop sopejjnsal so Jeyultugoua

"SOS0O SOpeJSpIsuOO SIBIUOLIL]Ed SUSg

& SOJO; Se Jeyuiueoua a 'ouurzoguag snduueo

"opÍBoIquapI ap sejanbejd E was sIBIUOWLEd SUSg

NI

OWN

“SOS0/DO SOpeJapisuOS sIBIUOLIL]Ed suSg

“siaAgJadNIa) & SOS0IO 'SiaAgJadNaau! 'SOMUIQUOdaQUe SOpeJapisuoo
SIBIUOLL]E SUSB SP QjuauwIze|sad ep OESSILIOM BP SOpeynsal so NIQyA R Jejuasaidy

op 'sigiuoLULEd SuUBq tg sop sagdeouguapi ap sejanbejd sep opdexI] E JeouspinoIa

OW 5V INIWITAWNI 3Q OI9VISI

13AYSNOdSIN HOLIS

SIQÍVANINODIN

OHNIZOY LHIS

SNdVO

SIQÍVIVISNOI
SIBAQU 3 13AQNI SNI38 SOG OHIZINYNIA-09IS|4 TyNNY OISYINIANI OdODSI
LLOZIGLO “VISOLIANV 30 ORIQLVNIS 00 o N

OD

LS

"dS-NDO “Oleg OBS Sp OpeIsa ou ogIur) Ep jeuo/Bay-euopejoguos

ep epeuelia ogÍPpuauooa! Ep OjusLiByuedLUCOR ap Ssoyjpqem soe apepinuguos
SOLUBP 2p UI 8 ,OjIsQdea, EjuOO BU Wejsuoo anb sianasu! sopeiapisuoo sigiuowuued
suaq Sop opdejes E NICVN E nojuasside ogu ouquijed ap euopeuspioos y

WIS

"ousides was
SEIOUGIS|SUBI] JE/NLUNSSS9P NO JIQ/09 Sp BUO] OLUOS 'ZLJBIIp ESSA E Qjuewipus|e ogu op
sejuauosap sepepiigesuodsau se a susq ap eÚsjui ogdejuawaou! sanbjenh ap poJsoe
|BUO; OBÍBIUNLUOO Sp epepisseasu E EJed so-opueusje 'sslopinas soe opáejuauo
ap Jejnoso ojuaundop o NIyf E nojuasaide ogu oluquupAd ep BUOpeuSpIOOS W
jgIUOuIjEd ogdenyis
E Jezuejnhes esed sasejnogued sopesspisuoa suaq sojad siangsuodsa) sop segópayguap!
ap Sougnuuo; so NIavN E nojuesede ogu oluguuedS ep euOpeUSpIOOO

WIS

WIS

WIS

WIS

VALLVELSINIACY VISOLIUIO

“V00Z/20/90 SP '08L'OL aU 187
ep 9Z objue ou ojsodsip oe ejuguosLOS LS BAgsSdLus] euio] sp sepipusje opuas ogsa
oBU OIUQUIL]ES Sp BUOpRUGpI00S E BJRd sepeyuiupdLa EUOupNe ap segóejalos sy
“BB6L
ap Iuge 9p 80 ap 'GOZ o'U EANBUUON OgÍNUSU| BP 'jONUO) & OBSBJUSLIIAOW BP GEL"
LB)! OU BJSUOO BULOJUOD 'songByjenb a songejguenh sojpadse so Jejejsuoo sp apepijeuiy
e LOS 'sougjeuBisuoo snas soe sojunf sesimbsad Jod sopez|pa! sigjuowujed suag
sop OjustuejueAS| Uinyuau NIQyN E nojussaide ogu oiuguuea ep euopeuspiooo w

“euogpne ap segóeyn|jos se ojuaupuaje ap ejes

sus]

SOp PuISjuI SagóBjusuAow

“sipIuouged

Sep asjoguoo ap elougsny

“SaJE|NgJed SOpRISpISUOS SUSQ SOP S|OQuoa ap BIuasny

euogupne
ep seodejnjos sep ejusteagseduwa] ojustupusje ep ele
“sieluouIL)Rd SUaq sop soneyjenh a songejuend soppadse
So JEJejSUOD 9p Spepieul E UIOO seiojas soe sojunf esinbsad

WIS

“SOIASBp NO Seje) sienjusaa ap opdeInde BJed BjouBoIpuIS ap 0ssa90!d ap eInuage
oned 08S SndiueS Op [2189 JOJe!iç] 08 S]JOS SOpez|290] OBU SIBIuOLULEd SUBq SO

sua) L | = SOpezi200] OBU SIBIUOUIEd SUSg

TIVidBVd

:oxiege opdeja! auuojuoo jeuoutged
a]O]uOS OB apepijqeuyuoo Joe ELN JgueIeb esed 'sipluowged susq sop segáeounuap!

“sua O — opjBoyguep! ep sejenbejd se was siejuowiged suag

ap sejanbejd sep ogõexy E NIQYN e nojuaseide ogu ouQuIgBAS ap Buopeuapioos v

“Jouadns oujasuo? ojad eperoJde jpuoneziuefio
eINyUjSa E LIOO OpI0DB ap 'sndueo Op Selojas Sop sopezijenje apepiligesuodsay
ep sousa] so NIvN B nojuaseide opu ocluQuined Pp euopeuspioos v

Iyiddva

"SIBIUOWL]Ed SUB SOp

OpÔEz||230| BP BjoJuO ONeja Un BJEd 'OLOZ SP ouquiajos sp LZ ap '04) o U Opônjosam

OYN

(TyIoNVAIOYNINIS)
Ov5vININITadWI 30 OIOVISI

euuojuoo 'dSAl Op Jouedns oyjasuo? ojad epenoide [puojoeziuefiO eImnujsa E
LU09 OpJOdB ap 'siBIUOLUL)Ed SUaq SOp OpdeZI|220| Sp EINnusa Ep oNsepeo o Jejuasaldy

T3AYSNOdSIA HOJIS

OVÍVONINODaU

siuowiged

suag

Sop

epepligesuodsay

"sopezijenesap

sp

sousa,

OVÍVIVINOI
“ONBd OBS sndLue Op sigiuouiged sejoguod sop 090] ui ogjadsul

ep ogdezjea! 'OLOZ/LO/LZ LS Bpejsod 'p4-LE9L ol BINUNUAG E ajusisja! | 1-0,02/092005'06100 SiBNSdS3 SepuBuaa ep ouglejaw ou epquco dS/NDQ BP OpSepustosa! e Japusje E SEJSIA LICO OIUQuINTEd Sp OgIS9S) BP asIBuy :OdOISAI
OINVd OYS SAdiiVO

NIVA VN ISNYNV INI

VIHOLIIS VO SILHOdSNVEL
30 VISOOYNIQUOOO

“FLOZ Sp ouquisjas
e OJIaueÍ ap opouad op 'g00g ap oie ap g| ap '£Q o U BANBULON OgÍnusu] E suuojuoo
“BUOJSIA ap OULB] - IA 3 [BIO ONA Sp ONSEPpeO Sp ey - |] |BIO ON9ISA
op opduajnug| a oyuadussag op sjaguoo ep dei - || soxauy songasdsas so uoa
ojun/ Buogay E sejuaouajad sIBIIgO SOjNDIBA SO SOpO) Sp ajoguos 0 NIQYN E Jejueseidy

TLOZIEOO VINHO LIONV JA OTIQIVTAS 00 oN

“SIBIJO SOJNOI9A SOP Sajouoo sou pyjes

8

“sIBABJSdNASU NO SOSO|NO Sajuaueuad suaq ep Oseo ou 'opssao E à 'siaagIadnoau no

WIS

SON IUQUODaqUE SIBIUOLL)Ed UG SOp OS2I OU “OjuaLuIzejSap O No OgáBUaI|E E Japao!

sua]! Op = sopeigenb e sojajosgo sopesapisuoo siejuowjed susg

"oned 085 sndiueo ve eoueged enb

SIBIDO SOJNI/2A SOP EJ0J E BJEd BOJUOS) BIUB]SISSE & PAgaLIOO 'PAguenaid opSuejnueu

ep SOINIaS ep OpÍEjeNuOO Bed OpÓEID]| JEZESk — ZOL6 ZA Boeld — INHAS (t
“jBIDO OjnotsA Op Qquauujze|sap

ep OSSs00ud op opSNpUCO E NIQYN E Jejuasaidy - 7186 ZAB — BIEId — VSHOD (4
“|B1HJO OjN9/3A Op oBdUB]nueuu ap seus|goid so Jeues

eJed sepipalu ep opáope Ny) E Jejuaseidy - 200 ACD — BIPId - HITSANHO (B

“OpuIOD!ad UMp9p'|
b
ap apepio e ojneg 08 ap epepio Ep osinoiad o pled
ap osseoxa oe Elouguaja: LOD BAgBouNsnl Jejuasasdy OJN9/3A — ATHO — ON9IBA OP Qjueuetousor a ousibay
E OpuesIA sepipsu sp opSope é epezijbe eles enp “OnEd 0ES
a
sndLuBS) O BIRd OpuB|SUBI] EJSIA BOB BP OEOF 02S SNdLuBo OP OBUILUBO Op BDUQIasueN
ep ousa) O & EISIA BOg EP OBOf OBS sndue”) O BIRd Z69BZ ou OquiO) — did
ep eJUGIa|SUEI) Sp OuuS] O NICYT) E JEjuaseidy - 7800 989 BSeId - 020 - dN-NDId (4
'ONVd OYS SNdiAVO
— dSal op odgoBo| ap ogáisinbe ep ejuenoIduioo o a opdezIejsuo Loo ojuawijod ap

ep 'ELOZIBO/EL BIP Op 'ogjegng
jEyO ojnajaA op tusbensojnb
“2800 989 — ANNA - IBD4O
ep opeoyuao op ogdezuejnde!

OYN

VALLTELSININOY VISOLIAIO

sodias SOp Opóndaxa E NICYN E Jejueseidy- 96Z€ df BSBId - VINVOS SNBINQ (2
BHO Ojno/2A OU LUE|SUCO anb seueAe se EjUgISjas Loo BAgeDygsnl E a Jojuxa
Onou un ep ogsisinbe Ep ogÍBAcIdLIOS Sp OjusLunsop a ogdezijesuO uloo ojuatujod ap

SOÓINAS SOp Opôndaxa E NIQYN E Jguasady - 927z 433 BIeld - SNEINQ-ONIIA (P
"snaud sop soJedas sou Sepejope SEluapiaod SE & Snduea ONNO BJEd [Bio OjnojsA

Op BJUgIB|SUBI AP QUIS) O NICIVN) E Jejuesedy - 1€8S ZAG BJBld - OVHNINVO (9
“IÚLUBO SOADU SO Japuaje esed opejjsnoide opuas gjsa
anb |Etyo ojnates op opSez|nn E NIQYN) E Jejuaseidy - gzzz 433 Bacia - vsHOo (q
“|BI9NJO OJN9/8A OU LuEJSUOD anb seupAe
se ejUgIaja! UIOO BAgEIIISNÍ E a snaud ep seo0u SE 'opdezIBjSUD LOCO Ojuatujod

ep SOÍjNas sop opóncaxa E NIQYN E Jejuasaidy - Z6L0 dra Baeld - VELSY (e
“SBJONB ap a sEopeuijo

sejeoue ep ogóisodxa OL1OD 'sipuS]ELU SOUEP Jena BJed SOUESSSOSU OpepINO LUCO

sopepuenbsas 'opeudode [290] Lia sopiyjods! wB!ss OpISAap sIBIjO SOjno/aA so ant)

'SIBI2NO SOJN9/3A SOP SejOMUOS Sp EJjSS

Cd

65

NIGYN VO 3SNYNT NI

onvd OvS
VISIA VOS VC OVOI OYS
OMivd OYS
E Re
3 OVOV LIDO IA "0400

OVLVW

ovLveno

á
ã
E
sã
“OBDEJOI] BP OpEjNSS! Op OB)BIIn

ep ejuenoIdiuco O 'osseooid ongasdseu ou Jejunf 'efes no '000ZISSSE eu Ojaea | o een
op 'Lz objue '|x osiaul ou ejsuoo anb o ejuaueso:06u Juduno 'sag5EjD] SewiIxQud SEN

epi

e

ESSE

“SOS SSOnId SOSIBND

ssa

go

Sica

LIS

VANANVIVO

vEnLvIVNIVAVO
soLIuuva
Ora OYS

VISO LISUISO LVULNOO

3 OVÔVIIOM 20 "04000

RS

i

E

| sopeuunajap eo; é ozeid ou 'ogóeIo! ap SosIne opueojqnd '26/9998 su 197 ep SON“IZ
objue ou ejsuoo anb o ajuawesoJ0bu opuduna efes 'soug]eya!| SOsseocud souixqud

"opdejoI E)

Pr

A

op opóeaiqnd ep opáenoIdiuoo ap ejje

e

VISOLIZH/SOLVHLNOO

3 0VÍVLDM aa q400oo

Niovn va a3sINyNv na
!

(TyIDAVAIOYNIWIS)
TAH 2 OI9VISI
OVÍVINIWA

VISIA VO8 VO OYOF OYS
va

ovivano
LYNDVEVO
VANONVLVO
INStaIB

T3AYSNOdSIA HOIIS

"soLOjeja!| SOssS001d soLuIxoud sou 'ogBeld
| Op ogjez|jp2! ap eje eu ojode ep edinba ep a oJjsobaid op SeinjeuIsse sep ogsnau]

"SOSSa90Id SOSIGAp La 'oiode sp adinba a outaoBaid
Gjpui pa pPANRaM UTAD

:
|
;
OU petaio Gprrotagdar-ap Sia

OVÍVIVINO9
v

OVÍVONINODIA

apepigbixeu! 8 Oss ap pelo] 'BOUGUOSLOS OpBaia '0g5e]N Sp esusdsia Sp SOUQ]2|aN SOssadouA SOp ogÍeIPAy :DdODSI
IdHvO SOQ 3 VINOLIIS SOLVHLNO9 30 QUOOD 3 OVÍV LD

OVN

30 "A4OOD

ELOZILOO :OMQUUTIS 00 SN

apepiagaBuo] Joujau
eun & |aaissod oyuadLasep Jouyjau o opueagalgo 'osn ua sejuaueuuad sipuajeu

no sojuawedinba so sopo) psd ogáBiadnoss a ogSusnueuy ap opeibejui ouejd Jesogeja

TvHas HOLIHIO

WIS

Bed NIQyN ejad epgus ogóepusuods! E nojede ogu OBÍBNSIULUPY Sp JOJg O "sejouapiaoId septasp
eJed OPÍBUSpIOCO Sp OBÍBIS]jE J2ANOU Opuenb 'oluguinBA Sp euOpeuapoo” e pJgd
opSuny ap ogÍBuBissp no ogdeisuoxa ap eugyod ep eidço euIn sequieoua E sndiueo
op SouewnH SOsInday ep Eeuopeuapsoos ejad janesuodsa! O JEjusuO E BIDUguaja!
LO? NI Bjad eppua ogdepusuode! E nojeoe Ogu OpÍBNSIUIIPy SpJojeig O -

"NIQYN BP sagóepustoos! se ojuauupueje ep Ejej

09
“oJjeguoo ou

“DBÍBJISDB OBU Ep OAJOU O 0SSB00Jd

SOLVELNOO

NICYN VO 3SNYNv Na

3 S305V LION 30 VIOCYNICHOOD | ou enbyasnl nono ejad sejsodod sagõesaje op segisabns se epejeoe elos ent | NOW ejad sepusêns opópiaje ap sagisaêns sep EoUpAaSqoUI

NIOVA VO ISITYNY NI

“sojesuoo
“SOugJejo!| SOSSB00Id sOuIXQId
SOLVHLNOO
3 S305VLIDN 30 VIHOGVNIGHOOO | sou jejoyo esusidtu| Eu ope:gajso jenjeuoo ojueunysu! op equsluepiunses ogeajgnd | sop segópajgnd se sossesold sou sopelouapita LUBIO OEN

NIGYN VO ASNYNV NI
NIQvA VA ISINYNY Na

VANONVIVO

solauave

SOLVHLNOO

B JepaocId Bed 'E6/9998 eU 87 Ep ''9 Obme Op “nun 8 op quauuduno o Jenasag

|
SOLVHLNOO

ap eyjuejd E 'ojeguoo o agua seiojea ap sossedwoasap so sopenbuane welas anp
“2. 02/90 8 CLOZICO SoU SOJeNUO) SOB ajususjeu ojeguos ap sieosy

3 S3QÔVLIOM 30 VISOQYNIQHOOO | sop sagáeuBisap ap seueuod se g6-, | 02//S2V00'6S0EZ 9 02-Z OZ!) L9000'6S0EZ
'cO-LLOZIGL9P00'GS0EZ

NIGYA VO ISITYNV NI
NIGYA VO 3SITYNV NI

NIOYN VO ISNYNY Wa

“OjeJuoo Op

“sagdezuende! se euIsju| eUOpNy

3 S309VLION 20 VINOCVNIGHOOD | ap apepiur) e seuasaude sody 'sopezuejnõau uuefas Wequie) 9 opóeBojowoy es ojsno | 9 ogdeBojowou ep 'ojsna ap Bújueid ep sesojea 9p EpugBIaaa

elos

o Osseood

Sou

Op

somensiuwpe

|ubuo

cJunu

sosseoud

soe

o esepisuoo

sejunf

Jozes

'00V10I01L0Hd

ent)

“sosssooid | -sonensIuILIpe SOjuSUndOp Sop epenbepe opSeziuefio ap ejjej

VINHO LIIH/SO LVELNOO

ouege

VIHOLIZH/SOLVELNOO

"og sejoI| ep ojalgo op opdeapnipe
ep oje O Osseo0!d onpasdseu ou Jejunf 'efas no 'E6/999'8 o U 97 BP 'gg oBjue ou ejsuoo

3 OyôvLON aa 'q400o

3 0YSVLIDM 0 0400
VISOLIIH/SOLVHLNOO

:

'SOJeNUOO ap sjpos! SOp OpSeuBisap ap oje ap BNUGISIXau|

SOSJBAP LaNjE OBU “IdWBO SOSIGAp Eled epemajo 10) BIdLUOO E Spuo SOSEd SON

enb o ajuaweso/0bu Judiuna sagõejo!| SewIxqud seN “| LOZ/hS OBBSId op opSeolpnípe

"osseooId op opáisodiuoo eu ogóealpn/py ap ouua| O eye.

“opdejsiõe| eu a eupa ou sopeogsdss sus] so LOS ajusuesoJobu

“sejuauodoud sojad sepejusseude ualas e sodaid so Luagduos

ap ou]

O LO-LLOZIGRS000GS0EZ

eU ONBISIUILpe

0ss200d

oe Jejunf J9zes

3 OyóvLIDNM 20 q400D

Juduno 'seçÃejo SEWIXQId SEU 8 LB-LL0Z/LS£00'6S0EZ ou OSssooud oe ejunf e | anb sojsno sop ojueweuejap o opusjuoo seujtuejd sep ejes

NIQVA VA ISIMYNY INI

VIHOLIBE/SO LVHLNOO
3 OySvLIOM 3a 'q4OOD

“PUIS]Ul BUONPNY ap apeplur) E equaselde à
eUEJUSLIBÍIO OBSINSIA E QLISSE BAJENSIUILIPY BUOJSII E ant) “ejuejedios apepuojne | eu ejuajaduoo
ejad epeuIsse ajusuJepiAsp Jejse BUEjuSWBÕIO OBSIASId E Sp apepissesau e souwesuA

NIGYN VA ISITYNY NI

VIHOLIIH/SOLVHLNOO
3 OyóVLIDN A 'q4ooa
Ora OYS
VISIA VO8 VO OVOM OYS

NIOvA VO ISINYNY NI
vo

"0400
LION aaIA duos
3 OvOVOm
vENLYLYNOVSVO
VANONVLVO
soladava

E
sou sagãeja|| | seu opdey|Igeu
IE
1x
"SOUOJEJDI] SOSS s001d SOLuIxQJd
ajuaiaja! ogdejuaLundop e Jejunf esed 'Ep o LE e 77 sobjue sop ojuauwudiuna 0 sexasgo

Onrd OYS
VISIA VOB VA OYOT OYS
VIHOLIZH/SOLVELNOO
3 0v5vLION aa 'quooo
vaNLVLVONNDvAVO
solIduva

E
"0SS800)d OU EAgeDlgSNÍ E opejejsuoo
'ossao01d OU
LBJedUSn| 'sepejeoe opu ep oseo ou 'a NO ep sagjsabns se sepensesgo welas ento | 10j Uau a sepejede luglio) OgU [epa 02 ajusisjs! "NO — OBIUN
Ep [BJ90) BLBOOADY Ejad sejsodosd 'segópiajp ap segjsabns sy

:

NIQYN VO 3SNyNY 3

J9ZB] EJEd SOJSND SOP OJuSLByjejap Lco BÚjIueIa E ajuasede esesdiua E anb Jejojos

spepuojne

“BUBjUSLUBÕIO OBSINaId
ep opdezuone ep elugjsixau|

"sodeud ap sagóBuea sepuelb
“sopEjuasalde Eja E SeJo]BA SO ajjua OgÍBUEA Spueib Jeanouy opuenb jesadsa | opuejuaseide 'opeoJsuw ap esinbsed ep ogdpzIpa! EU BUjBS
ua 'opeoJauu oe ojunf epngo oósid ap esinbsed E 'eoguo euLO) ap 'ajeae ano

;

opSeBojouol Ep Cje ou

ENE.
SOLOIBBUGO SONGLINIOD SD
pop mea
sougjebugo soy

19
OHNIZYLHIS

oNnvd OYS

OQVININITANI

NIQYN va ISNNV NI

É

VISIA VOS VA OVOr OYS
VIHOLIIA
OYLvYENO
VANONVLVO
venLviynovavo
soL3HHva

SvHgOo

-BUPJ9JOOS BP 'TOOE OP OJquSZEp SP 61 9P 'SQ o UU PAJBULION BUENO BP OXeUY Op '7'G
LB) O LCD OpI0OB Sp 'osse00!d OR sepejunf weio) anb 'seujos se sepoj Ls jeduqna

"sosS8001d SOU BILQNU 9 OBáBISWNU ep Bpugsny

E

“OZBId ap OjUBWB|pe ap OjeuOo OAOU O jeuibuo ojafod
“UIUI | SSL1OS NAJsUY
Op SogÍpiajje SE OPIAap 'sepezipas segdeayipow se wisse opuejuasede 'epejo!|
Bulue|d Ep ogsenbepe eJed ojusue|py s opsseidns ep ouua| ap opópiOgeja y - | 8 UBIyDUaY sIpuexaly 'OJUId BAIS BP ISA OJE]UOS SP SIBISId

3 VENLNHISIVEANI 20 VISQLaNIO | 'spepjou-gud einynasa ep 'sead sep jesnynysa opeoyuso ep oessiua & OpóBayuaA y -

!SBIJO BP OUBIQ UNI Op OgSeJSLNU Ep ogdezuejnôe! y :NIQY E Jejuasaide 'sejougpiaoJd sepiaap Se EJed OJBguoa ap SIBISIJ

"SOdINaS ap opSejssud BU ongajs ajouuos ep eoUgjsIxaul

“sepesjBo seu sejsodxa SazIBI LOS SSJONB Sep a 0915] Op OgÍIpau

E

NIOvA VO ISINYNY NI

og] sas a ojuatueáio

“ojuawelsuelA Op OUBISIUIW OP 'ogóBuLOju| Ep BIOjouDS| 9 BoNSIBOY ap ejunÍpy

jauvovr

ep opjezuejnhes e esed jespoer ap jediun eIntejaia E ojunf sejugpiaoid sy jeuiôuo ojefoJd
“nBigy
op segdeiaje SE OpIASp Sepezipo! saçóeoyIpou se wisse opuejuaseide "epejjoi|
eylueid ep opjenbepe eJed ojusueypy e opsseidns ap ouus| ap opáeiogeja y - | Ojpeuog Buene| 8 ouang opissedy uos|Ipa :Ojenuoo ap siBosi4
“SOÍINAS Sp OpÍBJsaId eu OAja|a ajouos ap eluajsIxeu]
“ozeId Sp SONPE ap & ojuaueype ap ojesuos O “OpeZz!|BNJB & OPBUISSE SEIO SP OUBIP (O -

:sojusundop sejuindas so '(NIWN) BuJaju| BuOupNy Sp epepiun e Jejuesady

“ougJa

NIGYA VA ISITYNY NA

NIGYN VOC ISNYNYT WI

NIOVA VA ISITYNY NI

venLvLynovavo
VISIA vOB VC OVOI OYS
VANANVLVO

ONnvdOYS

sepezuajoeJeo welas enb ISS Opuejias “oue Op |9N BIp osteuud ou sopenqne telas
seoIseq sesedsap se 8 auoja|a] 'eoujg|a eibiaua 'enhe e sajualajas sossaoo!d so ento

:

NIGYN VO 3SIYNY NI

Oya OYS

SOLVELNOO

3 SaQÓv LION 30 vISOdYNIgHOOD

"SBAy IN BOING BUBIN é OUUIA Sp apespuy

sop ojuswudLno oe BAgsedLua) BpIpau J2wo) 'epute 's ojnposd op eBenus/oájuas | ojsnÊny opueW 9 EJSIA BOB Bp 0gof OBS Sndweg - luueA eNIS
op eBequa ep quewudiuno o Jjbxa a ojeguoo ta opejndnsa jgusjew op eBagus | Ep BIsAnoS) yjagezia BIAy ap ziun ojned :ojeguog Sp steostJ
“SOGINas ap Ogáejsald EU OAJaja ejoquos ap epugIsixau|
ap sozeid sop ajusLueasadua) Ojuaueyueduodp 1978) BJSA9p OJBNUOS SPp-jBIsI4 O
ExBUEL
"2 LOZIBLO «'U jeqUOS ou ojsiAsud auuojuoo 'sodinas
wejsesd enb sopeBeidia sop ouawebed ap eujo; ep eidoo e 'esmey ep ouawebed | ouuiey osppaM & UBS NBZIV0Q OUBHSUO— OJENUOS Sp siBasI4
'SeISIU|2QEI SOjUBLUILJ0D8) SOPp SEgÍpAQUdLUOO Sp BIDUGISIxou|
O EJEd OBÍIpuDO OLICO 'SOMBISIUILIPE SOSSS00Id SOR Jejuní saze] 'sjuaujesua|
"IDEMBY "E OpUBHO
“SIêNjBIUOO SEJNSNEj SE LUCO ajuswesoJoBu uWBiuduna sojeguos | oned & ENIS & ejusiBA Jeso OBSIg — OJeguo) ep siBasIA
“einjey ep ojuatuebed
souwixgud sou a ojuaedeg ep seoÍipuos Seq, jenjeguoo ejnsngjo e sAesgo ento
ap sególpuoa se ojuenb jenjeguoo ejnsnejo Ep EOuBAaSgoL|

“J0/sa6 op ogdezuojne was sesadsap

NIGYN VC ISNYNV NI

:
NIGYN VO 3SNYNV Na

oe ozinfesd opuejaa 'dS.4] Op OAMeISIUILPe OSSS00Id Gp EInjIage EJEd SOjuaw|pao0!a

“JOJsab op opáezuojne ap pugsixeu|

eisqdeg
e
F
“ozed
op ojuawuduna o nipadtuy enb 012) oe esneo nep uwenb ep epepiigesuodsay e Jende | olBias oned 8 BJlaue4 Iules] OpuBuLy :OJeuO) ap sjeosta
"sopeuBisap siBos!; Sojad ojeguos op ogdezijpos! ap EBA
a 'opejndgse od) ” osde| op aqusp “ojeguoo op ojusuwudiuna ogu o Jenbuaay

"Soda ap sonsibay ap eLsIsIS —

ELOZ/LOIEZ SP 'ZBRZ o U OjeJoag op 'gL OBme ou Ejsuca anb o woa Juduno a 'z,0z ap
'g98 8h S;'U Cósid Sp ONSIDOy Sp Seje Sep sOAgeNSIuILpe SOSSed0!d SOB Jejun( 18224

“oósid ap onsiou Ely ep opdBoland ep elugjsixau]

T
BINJBUISSY

O
ER
apepieuta
oU OUUBdLUa SULOJUCO Ojuawnaop

NIOVA VO ISINYNT INI

cójuas

º
RU. —

ajsau opeuojouatu

opejseud

opquar

104

“ojsaJe,
Op Olou JOd 'siBuBJBLU Sp ajuaLulgeoa Op opÍeADIdLIOS Sp BBA

“BIMBUISSE & EJ2p
'spepieui ens 'opejssud/opiqsae! 10] odiMespuajetu o anb ajsuco epuo 'erugiga
a apepijide Joreuw EJed 'oxiege OquIuBO O Jez|gn sotuuabns "sesedsep sewixqud seu
ajsajp O seJduos sep ajueysinhas oe Jejolos BIEd as-JEjuse 8 jeusjeu! op ojuatuigads!
vavnovavav SAdNvo

NIOvA VO ISINYNV NI

ap opejsaje

o ejuasade

ogu

enb

ojuauundop

op

opdezuentas

e JeDuapiho!d

“OB Sa à Ouaweãio 'ojuawelsuejd Op OuB]siuIA Op 'ogdeuLoju| ep eibojouos|
8 eonsiBo7 ap ejunípy-euejaDas ep 'Z00Z SP Olquiazep ap 6L Sp 'G0 o4 BAJEULION
BUBLOS OXOUY OP Z'G U8]! UOO OpI00B SP 'ossed0Id 08 sepejunf weso) enb seyjoy
se sepoj wa 'opeougnu e jeouenbas puo; eu 'opeJatunu JEjsa RlaAsp ossesold O
"LE LUTO IaviS OBJUNIOBW BP [| Lay ou ojsodsip oe ojuawuduna
ua 'Sejuoo ap opóejseid ep sepughixe se sepoy woo Juduna e opudns O ejusuo
a sopunj ap ojuawudns op sejuoa sp opjejsaid Ep asijgue E esouajua sieuw efas ano
SOQNNA 30 OLNINIHANS
3a SVINO? 30 OvóvViS34d VO OVÍVAOUAY Vidd T3AYSNOdSIU
'jguuou osssooJd

ojad oólnas ap ogÍejsed Ep no eiduoo ep epepiigeiau! e a epugfiewa e anbygsnf

NIavA VO ISINYNV INI

“Sopuna

ap ojueuudns ap ossssoid ou eouqru 8 ogdeIswnu ap ppugsny

“BjuENaIOS

op aued Jod esduoo eu jaapjisoe eageaugsnl ap elougsny

enb sojusua|a ap owixgw O opuejunf 'epeagoL ejusuepiasp 'sopuny ap ojuawudns
ap apepiepowu ep opSezign ep apepissaosu ep esgeoynsnl e enb esuejusy
SndwEo 8 Euojay — OAgIOdiOS Oguea BIA 'SOpUNA ap SQuUaWNdns Sp SOss8001d SOP asIEUY :OdOISA

SL0Z/L00 :VISOLIONY 30 ONO LVTIA 00 e N

OQVINININANI
OQVINININANI

NIOvN VO ISINYNT INI

NIavA Va 3SINYNY Na

NICvA Va ISINYNV INI

VISOLIIS
VO OVISI9 3 30VGINHOINOO
30 VISOCYNICHOOO

Ol

Lda ILNIGISIdA

VIHOLIIS VO OOVAlSYXONTY
30 VISOQYNITHOOO
vanLviynovavo
SOLVELNOO
3 VISOCYNIQHOOD
a S3QÓvLIOIN
Onva Oys
venLvivnovavo

"OMBNSILILUPE 0858901d Op SIBuo) sojisinbas
So LUCO OpJODBSap Wa Luelajsa enb sojuauundop Jenoude opuejas 'ogdejuatunaop

ep BluBIS|U0O E BJed ajueje |EjusLuNDOd apepiuuojuos ejad jangsuodsay o ant)

“senquo

sagóues sep ogáeonde eJed 'ajusjeduoo ogfio oe opueuuojui susg sop ebagua

"oyuaduwa ap Ejou eu esedsep
ap JOpeuspio op eIneuisse Ep ojuawyjods! ep elougsny

"sueq ep ebeujua

ep Elep & BIed JEjuaje as Blanap opejuexouy a OpÍBNSIUILIPY Sp JOpeuapooy O

Ep ojusueyuedLuode ojad jaagsuodses Op SEIUGpIAOId Gp EJA

'00V1090L0Ud
o ouage elas a 0ssao0ud op |EUIBUO QJetnu O BJepisuoo ent) “SOSsSo0Id SOSIBAp

“SOABISIVILUPE SOju2LUNDop Sop epenbepe ogóeziuefio ep Bjes

wa Wenne ogu “digo SOSIGNp BJLd Epenjaja 10) BICLICO E apuo soseo sou enty

€9

V3ao HOLIHIa
“LZLL'ZO |dVIS OBÍUNIO1BIN BP || Way ou ojsodsip oe oquemydiuna
wa 'sejuoo ep opóejsad Ep sewugbixa se sepo] wo Juduno e opudns o ejuauo
a sopuny ap ajuswudns op sejuco ap ogáejssid ep asipue E esouajua sieui elas ento
SOQNNA 30 OLNINIBdAS
k

30
NIOVN VO ISNYNY

SO LIVE SNdAVO

SVINO)

3d

OváviSayd. VT

OVôVAOUdY Widd T3AYSNOdSIA
"ouojeya!| Ojuauiipsooid Jezypau 'efas

no 'jeuuou osseacud o Jepuende wessod ogu enb 8 996LIZLIEZ SP 'Z/8'€6 ou Ojassg
op 'sp OBjE Op | E | Sua]| sou sejsnald seçõenys sep ewn ajuaujpa! wezua|oeico
SeAgeouNSn//Sagôeuuo]u| SE 8S OpueojudA pJapaj oLanob op ojuaweBed ep ogueo
O Woo opÍpZIBa! E EJed apepipuoladsaxa ap J9jpJpo O ejustues0J0bU anasgo ant

“oB]Sa0) & QuuaLIBdIO 'Quaueleuela Op OuS]SILIN Op 'ogSeuuoju| ep eibojouos |

a ponsfbo7 ap ejunipy-euejasss ep 'zo0Z ap Cuquiazap ep 6| Sp 'GQ o! BAgELUON

BUBVOS OXSUY OP Z'G Ls] WCO OpI09B Bp 'osse901d oe sepejunf tejo] anb seujoy

]

“sopuns

ap ojuswudns ap ossaooud ou eougnu a ogáeJewnu ap eIugsny

SE SEpO) LUZ 'opeougnu a ijgpuanbas euuo) EU “OpeJaLNu Jejsa Braasp ossescud O

NIOYAN VO ISINYNV INI

38VAV SNdiNyO

"ouguaia = OLOZ/84 NO OBPIgay O suLojuoo 'speppjuouoos ep oidfouud
0B BIDUBAISSQO LUA 'OpeJJaLu ap SOB opeigoo odsid op ogjenbepe e Jusje e opouu ap
'sagÓE]0O SEU] OLHUIU OU 109 OSeud ap esinbsad E sossso01d sowIxqud sou JEZ||pay “siBBa] SaLUB)Ip SOB as-Jenbape ap LUI E 'SOdINAS Bp
opjej sad noja sigusjeu ap eidutoo psed sagõejo| sepisap se opuanowold 'sagáisinhe
sens ap ojuawepuaiab ap e ojuauwefaued ap eonpguajsis Jsosjageysa gJareg
Tvaao NOLINIa
“OUOJEj9I| Ojustupsooud Jezijeas 'efas no 'jeuuou osseo0ud o Jepsenhe
wessod ogu anb & '9B6L/ZLIEZ SP ZZ8'E6 oU OJs1sa Op 'gp oBjue Op ll E | sus]
sou sejsinaId seçõenjis sep ewn ajuawjpa! Liezuajoeieo seangeoynsnl/segóeunoju!
se OS OPuBOjUOA '|pjope; oLeAob op cjueuebed op ogueo o uid
eJdLUOS ap OgÍEZI BS! E eJed apepijpuojodeoxe ap Jajgueo 0 ajustuesoobu aaasqo any
"ZU L'ZO IdvIS 0gÍUN]OBW ep || Lay ou ojsodsip oe ojuswudiuno
us 'sejuoo ep ogjejssid ep sepugbixo se sepoj wos Juduno e opudns o ejuauo
a sopunj ap ojustuudns op sejuoo sp opjejsaid Ep esigue e Esousjuo sieu elas any
SOGNNA IG OLNINIHAAS

3a SVINO?

3a OyóviSayd

Va

OVÍVAOUdY

Viãd

T3AYSNOdSIA

“QUOJBjD!| Qjuaupasold Jezippas “eles no |jguiou ossesoJd o Jepsende
wessod ogu anb a '986LIZL/EZ SP 'ZZBE6 ou OJBag op 'sp objue op '|] E | sua)
sou SejsInaId SegóenyIs Sep eu ejuswjga! WezuajoIco seAgeoygsnl/segóeuuoul
se es opueojuea 'jesspa; ousaob op cjusuwebed ap ogueo o os
EJduoS ep opdezIjea! E eJed apepijeuoidaaxa ap JSjEJeo O ajusuwesoJobu anasgo ant)

“sig69] saLB]Ip soe es-Jenbape ap uw

NIOVA VO 3SINYNY NI

vavADvEvEr SAdAvo

E 'soduas ap

opÍejsaud noja SIBUB]Bu ap BIduIOS BJed sagãejio!| Sepisap se opusnouold 'sagájsinhe

sens ep ojBuwenuSIab

ep e ojusuelaueid ap eogeuajsis Jsosjageysa psarad
Tydao-doLauia

opesaw ep ojeud ep esinbsed ap epugsny

“sopun. ap ojuatuudns ep apepijepou ep ogáezign
eu erugÊin a apepieuojadasxa E uoo jaageduooul esadsag

“sopuna ap ojuawudns ep epepiepouw ep ogdezign eu

selpugÊin a sopepieuoiadaoxa E WOS sisageduwoou! sessdsad

+9
"OUO] BJ! Ojuewipsooud
ap opjeziea! cpu E ojuenb ogõsoxa q eles no 'jpuuou ossaonid'o Jepienhe

tuessod ogu enb sesadsap se Japusje ap 'epugfin a epepiguoideoxe ap sessjuasd

sejod as-LWBZUB|NBIRD SOpun4 ep ojuawudns wo sojseb so e ojnu oje o euo)
ogu esed 'epenbepe a ajuajsisuoa Jas ensp sodinas ap ogdejseud e esed eageoygsnl y

'oBSSG9U0N Ap OpOued O 09 apruioo seus) ap opouad o as JEjnsuoa ogsseduos ep
opóenoIde ejad jangsuodsa) o Bed opudns ajuabe op seua) ap Bujtuejd e 'opóejaIos
e epezipe! 10 Opuenb 'sosseaoid sowixgid sou opuejunf 'sopuny ep ojuawudns
op ogóezijpuojpeIado E ojuenb sotaju! sejoguoa sop seuoyjau pJed sepipauu Jejopy
"LE L ZO lavIS 0gSUN;0IB| ep | | Wa] ou ojsodsip oe oquamwuduno
.
wa 'sejuoo ep ogóejsad Ep sewugbixa se sepoj Woo Juduna e opudns o ejusuo
a sopunj ep ojuawudns op sejuoo sp opdejseid ep asijeue e esouajuo sjeu elas ant
“SAdWVO 00 SOQNNI 30 OLNIWIHANS
3a SvINO) Ja OvôviSaud Va OVÍVAOHdV Wiad
diese
“opou

ou sepenjaja sesadsap se euodns ogp anb sojusunaop so wo ojuaJjuoo 0 JanouoJd

NIQVA VO 3SIMYNY

INST SNdAVO

ap Lu] E 'opápsueI] ap ejueaodIduioo o 'sejuoo ap ogdejseld ap osseooud oe Jejunp
"opudns oudqud o ojad ogu à Jopinas
ano Jod opezijes! 18s BJaAp ajsa a ajssje SOLUXQUd SOR Wajusje as ant) oyuadwa
op JossiLua OBBJO Op atuou us 'ogápalde esed opexy opoued op ogusp epipuselduos
2 ougISWNU Op Bbagua sp E Jouejsod no jenbi ejep wa opuodo eyus) oegssiuwa elno

"sopun. ap queuwudns ep apepiepou Ep ogóezign

eu BUgÊIn a apepijeuoiodasxa E Loo sjangeduoou! sesadssg

“seug) ap JopiNas 08
sopun Sp ojusuwudns Japsouoo wa oua]u! sjouoo ou seujes

“sopuny ep ojuswudns
op Sejuoo ep ogdejsed eu [papa ouros) op ojuauedea
ap Ogue?) Op OpÍPSUBI ap ajueaoiduios op epejunf ap eougsny

“Sae,

op otatu J0d 'sodlMas sop ojustuigads! op ogóenoIduoo ap Eyes

|EUlDuO SJuBAOJÓLUOS LS 'sepenjaja Lupo) SEjsa anb La Sagólpuoo sep ojuauioayuos
eyus] enb Jopjuos ogno Jd epejsaje ajuawepinep Jeso ponep sepeziea)
sesadsap sep ogóenOIdCO Y. E'L| teu 'LZ'LE'ZO IdVIS OpÍUnioDEW suuojuod

“OBISSO 8 OjuauediO 'ojustuefaueia Op OuPISIUIN OP 'opSeuLOju|
ep eiBojouos| 8 BOnSIBO7 Sp ejunipy-euejases ep 'z00Z SP OIquazap ap 6| BP 'SQ cu

“sopuna
ap quawudns ap ossao0ud ou eouqru a ogáBIatunu ap epugsny

“2002/96 ou AN BUBHOA Ep 57 88 0/7 0Bjye
ou oJsodsip O BJSIA We opus) 'ojuauBuolpe!) Jezuajpoeseo wessod anb sesadsep ap

|gUouny Ezeuneu
eusouw ap opóisinbe elas no 'sesadsep ap OjusuBuODBIS

PAJBUON BUENOS OXSUY OP Z'G LUB) L09 OpIODB ep 'osseocud oe sepejuní LueJo) anb
seyjo; se Sepo| opeougru s jeouanhas euuo) ap opesaunu Jejsa guaAsp osseso!d O (e

0BÍPZIj2a! E JBJIA9 B OPOLU Sp SOSjNas ap sagóejeguoa se no sagóisinbe se efeuela -

SOLIHAVE SdAVO

NIQVN VO ISINYNY

"opudns ajuabe
OP OESSS9U0N ap Opouad o Ludo epiuioo seua) ap opouad o as ejjnsuoa ogssaduoo ep
opjpacude ejad janpsuodsey o eJed opudns ajuabe op seua] ap eujuejd e 'opóeuagos
e EpeZIjpS! 10; Opuenb 'sossescud sowixgud sou opuejunf 'sopuny ap ojusuudns
op opjezijpuoiBIado E ojuenb souuajul sajoguos sop seuoyjau! eJed sepipau Jejopy
“sopuny ap
ojusuwudns ap ojauu 10d JEjuawajduioo ogáejeguos e opuejina 'ojuaweuojpuny ouagiad
O BJEd seupssadau eagnaaxa a BoluoS] ogÍpajnadse E Epoj Buua] 'dSd| Op seigo sep
eouajo BiBiaua ap euBLyd aulgea Ep OAguosap jpuousu ojafoJd o JEJoqejs 10) opuento

“SeL9) ap JOpINSS OB
sopuns ep ojuauwudns Japaouoo ua ots]ul ajosguos ou Seujes

SvHgo 3 SOLIFONd 30 HOJINIA

siga] satueyp soe es-Jenbape ap ul E 'sodiuas ap
opSejseud noja siguajeu ap ejduuoo esed sagõeja!] sepinap se opuanouoJd 'segóisinhe
sens ep Ojusuppuasb ap e cjuawelaugid ap eogewasis Josjaqe|se Blend

“sopuns ep ojuswudns ap epepiepou ep ogóezign eu
sepugbin a sepepijsuoindeaxa e ua siaageduoou! sesadsag

S9
“sigba| sowe]p soe as-Jenbape ap uy E 'sodlnas ap
ogáejseud noja sieuajeuw ap edioo esed saçõejso)| sepitap se opusnotuosd 'sagóisinhe
sens ep ojuswBiouab ap a ojusuelsueid ep eoneuwasis Jesejagejsa grana
Tvsao-HOlIuIa

tals [enuei op 'sopuna ap

ojusuudns - 27", |'Z0 OgÍUN;oeW Ep SQL 8 OL'p'LL sus]! so eZjuoosId suLojuoo

'epibixa OgÍEjusundop E Epoj Loo sejuoo ep ogáejseid ap ossesoud O ezjpuuos
siga] SotuB]Ip soe es-Jenbape ap Lu E 'sodjuas ep
opjeJsaid nojs siBuSjeu ap educa eJpd sagõej so! Sepirap se opuanotosd 'sagáisinhe
sens ap ojuawejuasb ap a cjuswelaugid ep eoggwejsis Josjaqeise pJanag
TvdIo-doLINIa
“LELL ZO ISvIS OBSUNIDIIBH EP || Lay ou ojsodsip oe ojuewuduna
wa 'sejuoo ap ogjejsaid ep sewugbixo se sepo, wos Judiuna e opudns o ajusuo

NIOVA Va ISINYNV

VANLIOS SNdiNçO

"OAjeJOdIOS OgueI Op olauu Jod 'sopuny ap ojuatudns ap sejuoo
ap opdeIsaid E stengaide seuuou sep quetwudiuno ap eruasny

“sopuny ap cjuauudns op sejuoo ep opóejseud
ep oued wezej enb sojuandop sop ogóeziueBio eu elougsny

a sopuny ap ojuauudns op sejuoo ep opjejsaid ep asijgue eu osouajuo seu eles ano
SNdiWyO 0d SOdNNA Ja OLNININAANS
aa SVINO) 30 OyóviSadd Va OyÍVAOddY Wiad T3AYSNOdSIU
“osse901d Op asIjpue E JBYI|DB) Sp LU; E '0BSSadU09 JOd sopeziuebio Jejsa ogIaAsp
sopun; ap ojuawudns op sejuoo ap ogóejseud E sejuaugyad sojusunaop so ent)
“HELLO vis

ogSun0JBN EP 0L'p'LL Lay! ou ojsodsip oe ojuauuuduna wa 'sopuny ap ojuawudns
Op SEjuco op opjejseid ep sepugbixo se sepoy ap ojusuuduwno o EJed Jejuajy

"ouOJBja!| QjuaLupsaoId ap opdezipa! E 'elas

no 'feuuou 0ssas0ud o Jepenhe wessod ogu enb 8 996L/ZLIEZ SP 'Z/8'€6 ou Ojalag
op 'gp objue op '|l| E | sua]| sou sejsinald sagóenys sep un ejusuypa! wezyajpeleo
seAgeoyysnl/sagóBuuojui se es OpuBoyuSA Japa; ousAdb op ouewebed sp ogueo
O uoS opÍpZIpa E BIRO apepijeuoiadaaxa ap JSjpJEo O ajuBuIesoJ0BL JENBSGO “jpuuou ossesoJd ojad
oáiuas sp ogdejseud Ep No ediuoo ep apepilqeiau! e a ejpugfuaws e anbygsnf enb

sopuny sp ojuawudns op sejuoo ap opóejsaid eu
opÍejnue ap oyuadia ap ejou ep eidço ep epejunf ep eougsny

sopuna ap ojusuudns ap apepiepou ep ogóezygn eu eugêin

8 epepijpuojodeaxe E uioS slaagedioou| sesadsap a ejuejtogos

op eued J0d esdioo eu |asejaoe eaneoggsnl ap Brugsny

sojusue|a Sp ouxeuw O Jejuní 'epeagouw ejuatepitap Jas asp 'sopuny ap ojuawudns

ap epepiepou
“OBSSS9UOD ap
ogieaoude ejad
E EpezIjes 104

ep opóezign ep epepissaosu ep esgesunsnf e enb asJejusy
Opouad o Loo splauioo seua) ap opouad o as Jejnsuos ogssaduos Ep
janesuodse! o Bed opudns ajuabe op seua) ep eyjuejd e 'ogóeuanos
opuenb 'sossescd sotuixqd sou opuejunf 'sopuny sp oueswudns

op ogdezijeuonerado E ojuenb souajui sejoguos sop seuoyjeu eJed sepipauw Jejopy

OUBUBId — 0L0Z/8/ NO OBPIÇay O suuojuos 'spepjjuouosa ep ordjauud
OB BIUBAISSGO LU3 'OpeaJeLU Sp soe opeigoo oósid op ogáenbape e Juaje e opou
ap 'segõejDo SQu OLIUILU OU LU0O GSa1d ap esinbsad sossesoud soLwIxqJd SOU Jezijpar
“sipDa] SaLUB]Ip SOB as-Jenbape ap ul é 'sodinas ap
opjejsaJd noja siguajeu ap eiduioo esed segõe)|o!| sepinap se opuanouosd 'saoáisinbe
sens ep ojuswejoualb ap a cjuauelsueid ep eogeuasis Jasajageisa glaneg
NIOVN VC ISINYNY

NORA SAdAVO

Tvdao- doada

"LZ'LL'ZO AVIS OBSUNJOBIN BP [| Lay ou ojsodsip oe ojuswudiuna
wa 'sejuoo ap ogóejsaid Ep sewugbixo se sepoj Woo Juduno e opudns o ajuauo
a sopuny ap ojuauudns op sejuoo ep ogdejseid ep asijgue eu osouajuo sie elas ant)
SNdWy9 0d SOQNNA JA OLNINISANS
Jd SVINO2 Ja OvóviSadd VC OVÓVAOUdY Wiad T3AYSNOdSIN

“Seug) Sp JOpiNaS 08
sopuns ap ojuaLuudns Japaouoo ua ousaju| sjoguos ou seyjes
“opesJeuu ap odeud ap esnbsad ap eipuasny

99

“siBDa] SSLUB]Ip SOB as-Jenbape ap uy E 'Sodinas ap
opjejseud noja sieusjeuw ap Bidtuoo psd sagõejoI| Sepinsp se opusaotuosd 'sagóisinbe
sens ep ojuawejualsb ap a cjuauweleuejd ap eogewajsis Jessjageiso gJaneg
VISIINVA VÔNVOVAS SANYO 00 TVHIO HOLINIA
"VE LE'TO AVIS OBÓUN]OBW BP || Ls]! OU O]SOds!p oe ojuauudiuno
us 'sejuoo ap opóejsad ep selougbixe se sepoj Woa Juduno e opudns o ajueuo
a sopuny ap ojuawudns op sejuoo ep ogSejssid Ep esijpue EU osouejua sieu elas ento
“SAdWyO 0d SOQNNA JA OLNIWINAAS

aa SvINO)

Ja

OyóviSItd

VC

OyÍVAQudY

Viad

TIAYSNOdSIY

OpeSJeuI ap 0Jeid ap esinbsad ap Bugsny

"OUBUBId — DL 02/84 NO OBPIÇIY O SuuOjuOS “apepioiwouoos Ep oldjouud

NIQvA VO 3SIYNV

VISNNVA VÔNVIVES SNdiNVO

0 BIDUPAASO US 'Opeoau ep soe opesgoo odsid op ogjenbape E Jusje E opow
ap 'sagõejoo seu oujuju ou oo odeud ap esinbsad sossadoud sou|xqud sou Jezijzay
"ouojejD!| ojuatuipsocud ep opSez|pas E "eles
no 'jeuuou 0sseaoud O Jepende wessod ogu enb & 996LIZLIEZ SP 'Z/8'E6 ou ojausg
op 'cp ODE Op '||| E | Sua]| sou sejsinaid segõenyIs Sep un ajuatujpa! EzZUS]|oBIeo
SeAgeoygsni/sagóeuuojul Se as opuBojuaA popa; ouarob op ojuauwebed ap ogues
O LOCO opÍezijpa) e eJRd apepijpuopdesxa ep JejgJeo O ajuswesoJobu Jenasgo “jEUuOU 0sS8001d ojad
oáuas ap ogejseid ep no eiduos ep epepiigenul e & epugbiews e anbugsnf enb
sojuas|a Sp OLIXELU O JEJUN( 'EpeANOLU ajustuBpiASp J8s sAsp 'sopuny ap quewudns
ap epepiepow ep opdezign ep epepisssosu ep eageoggsnl e anb as-Jejuajy
"OBÓSUJ0S Sp EuBD Ejay elas anb QuESsedau à SIBNSEpES
sopep sou aspepuejnbau| eunbje epenasgo elas ose) “ouuadus ap Ejou e Wod
'eles no 'osunaau O opeojjde sndueo oe siaageduos Jas LuaAep anb sieosi sojuauundop
sou sopensia! SiIBNSEpES SOPep So uoo segisinbe seuwixqud seu Jenesdo
"OBSSBDUOD Ap Opouad o Luoo apjuloo seus) ap opouad O as Jejnsuoo cgssaouos ep
ogjencude ejad janesuodsas o psed opudns ajusde op seua) ap eujluejd e 'ogóegagos
e epezijpa! 10] opuenb

'sossescid sowixgid

sou opugjunf 'sopuny ap ojuauudns

"sopuns
ap ojuawudns ep apepiepou ep ogieznn eu epugên a
apepipuojadaaxa E ud sjanpediuoau] sesadsap se e ajuejaos

op

eued

ep

“sopuny ap ojustwudns ajueipaw sepeziga! sesedsap
ogderoIduoo Ee eJpd sopenbapeul siposy sojustunaog

10d

pidiioo

EU

|angjisoe

engeasnl

ap

epugsny

SeUB) Sp JOpINaS 08
Sopun ap ojustuudns Japaouoo ua oLua]u! sjoguos ou seyjes

op opÍezIpuoiagIado E Ojuenh souiajui sajO]UOS SOp SEUOLjau BJRd Sepipauu JEjopy

“IIS JenuBIN op 'sopund ap
ojusuydns — Z7'| |'Z0 0BÍUN|02W ep S0'LL & OL 'p'L| Sua]! so EzIUDOSId auuojuoo
'epibixa ogjEjuatundop e Epoj WO sejuoo ep opóejseld ep osseooud O az|euuo)
LL LTO AVIS 0BÍUN0BW Ep || WS] ou ojsods!p oe quawudiuno
ta 'sejuoo ap opdejseid Ep sepugbixa se sepoj too Juduno e opudns o ejuauo
a sopuny ap ojuawudns op sejuoo ep opdejsaid ep asijpue eu osouajua sieuu elas ano
SAdiNVvO 00 SOQNNA 30 OLNINIHANS
3a SVINO) 3a OyóviSayd VC OVÍVAONdY Vidd TIAYSNOdSIN
NIQvA Va ISNYNY

VANLIOS Sidi

oUBUB|d — 0,0Z/8/ NO OBPIgoy O suuojuoo 'spepiiwouoos ep oidjouud

OB BIDUEAASGO LB 'Oped!u ap soe opeJquo cósid op opdenbape e Jeje E opou
ep 'sagõejoo Seu] OLUILU ou Ludo 05d ap esinbsad sosseooud souwIxqud sou Jez||2ak
"opdaLOO ap eueo eye) eles anb ouessasau 9 siensepeo
sopep sou apepuejnfeu! eunbje epenasgo eles oseo oyusduts sp ejou E od
“elas no 'osnaas o opeajde sndúgo oe staagedLuoo Jas LuBasp anb siposy Sojuatundop
sou sopeysibe! siejsepeo sopep so tod segóisinbe sewixqud seu Jenasao

“OAgEJOCIOO OBuEO OP Ole 10d 'sopuny ap quewudns ap sejuoo

ap ogáejseid E sianpojde seuuou sep ouamwuduna ep epugsny

“opesJau ap o5a1d ap esinbsad ap epugsny

|22S4 BjOU BU SndLuBO Op PAN OP OpIAepui ojuauiyuasia

L9

ITA TETO IAVIS OBÍUNjONEW BP | | La] ou ojsodsip oe ojuauudiuna

us 'sejuoo ap ogÍejseid ep sejugbixe se sepo) wos Judiuna e opudns 0 ajuauo
a sopuny ap ojuauudns op sejuoo ap ogóejseud ep asigue EU Osouejuo sieu efas ento
SNdWVO 00 SOQNNA 30 OLNIWIHANS
30 SVINOD ad Ovóvisadd va OVÍVAOUdY viad T2AYSNOdSIN
“ojueuuiyjoda) ap EINÊ é NIQV & Jejueseide a JO dO — |plapa oLusAos)

op ojuauugõed 9p ogues) Op BINJB| BU OpL090 BjISIA Sp Ogueo ap OgÍosjuos ujos ojseb
De ajualsja) '00'G2pSH SP JOjBA O OuBIS OB JInyjsa! BJed ejougpinoJd epejope eles ant)

NIOvN VO ISINYNY

vENLYLVNAVAVO SNdHVO

"ougJEjaI| Ojusu|psooId ap ogdez|pa! E "elas
no 'jguuou ossedcud o Jepuenõe wessod ogu enb a 986L/ZLI£T Pp Z/9'€6oU ojaseg
op 'Sp oBjue Op || E | Sua]| sou sejsinaJd sagõenIs sep gun ajuatujpa! WezUa|ppeIpo
senjeoysni/segãeuuojui se as opueojusa '|pJSpa; ouasAoh op ojusuebed ap ogueo
O LUOO OgÓBZIEA! E eJed apepijeuojodesxa ap Jajpseo O ejuawesoJobu Jexasao “jEuuou osseooud ojad
oÍjNes ap ogdejsaid Ep no esduoo ep epepiigenul E a epugfveus e anbugsnf anb

"sopuná ap ojuauudag ep apepiepou ep opóezign
eu eougêin a apepjjeuolodaoxa E LuCO siaageduoou! sesadseg

“VE Lieo AVIS
OEÓUNIOJBW BP OL'p'LL Lua]! OU Ojsodsip oe ajusuuduno wa 'sopuny ap ojuauwudns
op sejuoo ep ogóejsad ep sepugbixa se sepoj ap ojuswudiuno o gJed Jejuary

sopuny ap ojuawudns op sejuos ap ogejsed Eu
ogjejnue ap ouuadLua sp ejou ep eidço ep epejunl ap erpuasny

sojuatua|a ap ouXEu O Jejunf 'epegoL ejustuepiasp Jas sap 'sopuny sp ouatudns
ap epepijepo ep opdezign ap apepissaoau ep eageouasnf e enb as-sejuay

"0558001 O J|BLIOO EJBd [Bu O gje aun|0A
O OPo] JezUE|NDay “OBjS9o) & ojuawedJo 'ojuatuelsuBld OP OUS]SILIN Op 'opóeuuoju|
ep ejbojouos| s Eons|Do7 sp ejun/py-euejsses ep 'zogz SP CIquazap ep 64 Sp "GQ ou
BAJBUUON BUBUOS OXQUY OP Z'G Way LUOO Op1O9E Sp 'osses01d oe sepejuní eso) anb

"sopunA
ap ojuawudns ap 0Ss890:d ou BoLqru a ogdeJsunu ap Bouasny

opSejsaId noja sipusjew ap esduoo esed saçõejo]| sepissp se opuaaououd 'sagáisinbe

“BUJB SEJUOSAP SSgÕaOoUI SE JEJEjSUOS
|aAissod 10; enb a oque] “10Bu opiAsp o u1oo sejuoo ap sagõejseid

seyjo) se SEpo) 'opeougru a 'jeuenbes euuo; eu 'opesstunu Jejsa RIsAsp osseooud O
“sigD8] SSLB]Ip SOB As-Jenbape ap uu; E 'sOdLNas ap
sens

ap

OjuawpDuasb

ap

e ojuetueleueld

ap

pogewejsIs

Josjagejsa

pranag

OvaNOr JA SOdNVO SNdNYO 00 VEIO JOLINIA
"EE VTO IAVIS OBÍUNIOIBIN EP | | Lay ou ojsodsip oe ojusuwuduna
uia 'sejuoo ap ogdejsaid ep seugbixa se sepoj too Juduno e opudns o ajuauo
a sopuny ap ojuatuudns op sejuoo ap opóejsald ep asjpue eu osouejua sieuw efas any

3a

NIGVN VO 3SNYNY

ovauor SOdNVO SNdAVO

SvINO)

Jd

OvóviSIyd

VO

se opuejelde

Ejsa ogu 'jangsuodsa! Jojas o anb JeUOlouauw

as op BU 'SEjUO) ap ogdeISSId BP asipue E OgÓejS! WOS)

SAdWVO 00 SOGNNA JA OLNINIHANS

OVÍVAQUdY WVidd TIAYSNOdSI
“ouJBjto!] Ojuswpsooud ap ogdez|pa! p “eles

no 'jguuou ossaacud o Jepsenbe wessod ogu enb a 996L/ZL/£Z SP 2/86. U ojasg
op 'gp obge op '||] E | sua] sou sejsinaud sagõenjIs sEp gun ajuatupas WEZuS|ppIpo
senjeousnf/sagõeuuoul Se 8s OpueoguaA 'jesaps; ou1sAob op ojustuebed ap ogues
O WO) ogÍezIBa! E BIRd epepijpuoindaoxa sp Jajgipo O ejustes010Bu JeNasao “jEUyOU 0SSe001d ojad
vÍluas ep ogóejsaid Ep no eiduoo ep spepipgeiau! e a ppugbiaua e enbygsnf enb

“sopun ep ojustwudns ap spepiepouw ep ogsezgnn
eu epugbun a apepijeuojndaoxa e Loo staageduoou! sesadsag

SOjuaus|S Sp OLUIXBU O JEjUN[ 'BpeAgOU SJuSuepIAap Jas aaap 'sopuny ap qjuewudns

ap epepiepou

ep opóezgn ap epepisssosu ep eageognsnl e anb asJejualy
"oB]Seo) 8 Quawedso 'ouatelauela Op OUB]SIUI| Op 'ogÍguuoju]

ep eibojouas, a eansiBo7 ap ejunfpy-euejadas ep 'Z00z ap OJquazep ap 6 Sp 'GQ 4

BAJBLUON BUENO OXaUY OP Z'G LIS) UICO OpI008 ap 'osseo0ud oe sepejunf weio; enb

Seu/Oj SE Sepo) 'opeougru a jpouenbas uu, eU 'Opesstunu JEJSS BJaAsp 0sssa0!d O

“sopuna
ap ojuawudns ap ossescJd ou eougru a ogáeJauwnu ap epuesny

Q

89

Tvdao Ho lada

"FZ LV'Z0 IAVIS OBÍUNIOBW EP || Us] ou ojsodsip oe ojusuudiuna
wa 'sejuoo ep opjejsed ep sejougbixa se sepo, Loo Juduna e opudns O ajusuo
a sopuny ap ojuswudns op sejuoa ap ogÍejsald ep asigue eu osouajua seu efas ento
SAdWNVO 00 SOGNNA 30 OLNIWIHANS
3a SVINO) aq Oyóvisaud Va OyÍvAOudY Vidd T3AYSNOdSI4

BINJBUISSy

E
NIOYN VO ISNYNY

VANONVLVO SNdAVO

SR

4 OUUBdUIa SuuOjuDo

'

oójuas

ajsau opeuopuau

eUSjeU

opejsaud
o

“OJSae,

Op Olou Jod 'sjgua|Bu ep Qjuaugada! op ogáEADICLUIOS Ap BJjBA

cplqeaaI

“eInjeuIsse 8 BJep 'apepijeuy ens 'opejssid/opigaaa! 10) Odinesjjeusjemw o
anb ejsuoo apuo 'ejugiala a epepide Joreu psd 'oxiege oquiuea o Jez|jpn sowuaBns
"sesodsap setuixqud seu

ajsaje O seJduos sep ejuegsinhas OB JEJoI|OS BJRd esJEjuae a jpuSjeu op ouetuigaos!
ap opejsaje O Luejusseide ogu enb sojuatundop sop opdezuejndes E JElUapiAOJ
NIavN VO ISINYNY

VANONVLVO SAdNVO

"OB|SaS) & OjuBuBÕIO “ojuaLuelaueia Op OuB]sIuIA Op 'ogSeuuoju|
ep elbojouos| 2 Bons|DO7 ap ejunipy-euejasas ep 'z00Z ap Olquiszap ap 6L Sp 'GQ ou

BANBLON BUENOS OXOUY Op 2'G LUB]! LUOO OpJ008 ap 'ossescud oe sepejunf meio) anb
seyjo; se sepoy opeougnu a jeouenbas euuO] ap OpeJatunu Jejsa pJaAep ossesoud O
"OBSSB9LOO Sp Opouiad O LOS apluioo seua; ap opouad O es Jejnsuoo ogssaduos ep
opãencude Ejad jangsuodsa! o eJed opudns ajuabe op seua) ap eujued e 'ogdegagos
e epezips! 10; opuenb 'sossesoud souwlxgud sou opuejunf 'sopuny ap ojuauwudas
op ogdezieuojesado E ojuenb sousa]ui sejouoa sop seuoyjeu BJed sepipau Jejopy
'sigDo| Soueyp soe as-Jenbape ap Lu E 'soSiues ap
opjej sed noja siBUajBu ap eIduuOS BJRd sagãe|!| SEpinap se opuaaouioJd 'segóisinhe
sens ap Ojauwepuesb ep a ojuaweloueld ap eomguejsis Jsosjageisa BJanag
Tvaao dolaIuia

"LEVO IAVIS OBÓUNIOIBW BP | | WSy ou ojsods!p oe ojuswuidiuna

NIOVA VA ISINYNV

venLvivnovavo SNdiNvo

us 'sejuoo ap ogdejsaid ep semugbia se sepo) uwos Juduno e opudns o ajusuo
a sopuny ap ojuswudns op sejuoo sp ogdejsaid ep asijpue eu osousjua sieuw efes ano
SAdiNyO 0 SOQNNA 30 OLNINIHANS
30 SVINOD 30 OvóviSadd VC OVÍVAOQUdY Wild T3AYSNOdSIN
“Feb po avis
Op5Un]OBIN Ep OL'p'LL Luau ou ojsodsip oe ojuetuudiwna wa 'sopuny ap ouewudns
op sejuco ep ogjejsed ep sepugbixa se sepoy ep ojuswuduno o eJed Jejuajy
"sIBDa] SOLUBYIP SOB as-Jenbape ap uu) E 'sodiMas ap
opjejseid nojs sigyejeuw ap esduioo esed saçõejio!| sepiasp se opusaouold 'sagáisinhe

sens ap ojuawepiusob

ep a ojuawelaueid

sp eogguejsis Jsdsjaqeiso gJensg
vao HOLIHIA

"sopuns

ap ojuauudns ap 0ssso0Jd ou eoUqnu a opSeJawnu ep eougsny

“SU9) AP JOPIMAS OR

sopun4 ap ojuatuudns Japaduoo La ouuajui ajoguoo ou seyjes

“OAgBIOdIOS OgUBS OP Otatu Jod 'sopury sp ouauwudns ap sejuoo

ap ogjejssud E siaagojde seuuou sEp ojuswuduno ap epuesny

are

69
BAJSUION BUENO OXSUY OP Z'G US) LOS OpJ008 ap '0ssao0Jd oe sepejunl weJo; anb
seyjo; se Sepoy opesugru a jernuanbas euuo ep Opessunu Jejsa BJaAap ossascud O

NIOvA VO ISINYNY

OVLVENO SNdWyO

“sigba] SeLB|p soe es-jenbepe ap ui E 'sodjues ap
E
opjEjseJd nojo siguajeu! ap EJdLUOO BJBd sagõej!o!| Sepinsp se opusnouold 'segóisinhe
sens ep ojuawppuasb ap a ojuauwelauejd ep eogeuejsis Jsosjaqeiso EJanad
"OvIivaND SAdlNvO 00 TVI HOJINIa
"LE LL'ZO AVIS oBdUNOBIN BP || Way ou ojsodstp oe ojuswudiina
ua 'sejuoo ep ogóejsaid ep sepugbixa se sepoy uoo Juduno e opudns o ejusuo
8 sopuny ap ojusuudns op sejuoa ep opdejsed ep asieue eu osouejuo seu elas ento
SNdiWvO 00 SOQNNA JA OLNINIHANS
30 SVINOD 3a OváviSIyd Va OVÁVAQUdV Wiad 3AYSNOdSIN
"ouojeja!| queupssod sp ogdezies) E 'efes
no 'jguuou ossao0ud 0 Jepsende wessod ogu enb a 9g6LIZLICZ SP 'Z/8'€6 o U Qjaeg
op 'cp objue Op '||| E | Sua] SOU Sejsinaid sagõenyis Sep eun ejusujps! LezuajoeJeo
seAgeounsn//sagáBuuoju| Se as OpuBo]uaA espa; ousA06 op ojuauupbed ep oguea
O LU0O OpdEZIjPSI E BIRO Apepjpuojodaaxa ap JajpJpo O ajuauesoJobu JENSSGO “jguuou ossescud ojad
Odituas ap ogdejseJd Ep no EIduoo ep apepiigeu! e a erughiaws e anbygsnl anb
sojuauaja Sp OLIXEU O JEjUN( 'Epeagouw ejuauepiAap Jss sap 'sopuny sp ojuewudns
ap Spepiepou ep opóezinn ep epepissaou ep eageogysnl e anb as-ejualy
“SeJuOD Sp OBÍEJSSIA Sp
0558001q OU OjuaLUBÍUB7 Sp EJON E Jejunf a opudns a Jopejuos 'esadsap sp opeuspio
ojad OpRuIsse ajuaLUBpiAap SEJUOO ap OpSEISaJd Ep ojusunaop o NIQY) E Jequaseudy.
"opÍau0o 2p ELES eja] elas anb OUESSSD8U à SIBNSEpES
sopep sou apepueinõau! eunbje epenasgo eles ose) 'oyuaduas ap ejou E uid
“eles no 'osinaau 0 opeoijde sndúea oe sianeduoo Jos wanap anb siposiy sojusunaop
sou sopeisida! siegsepeo sopep so uioo segóisinbe sewixqud seu Jenesao
"oUBUBIA — DL0Z/8/ NOLL OBPIQY O SunOjUCS 'apepialuouoos ep ojdjouud
OB BIDUBAJASGO Lia 'opedlalu ap soe opeigoo cáeid op ogdenbape e Juaje E opou
ap 'sagõejoo Sgu ouluIu ou Luco 0ásud ap esinbsad sossad0:d souixqud sou Jez|jeaW

"sopun4 ep ojuauudns ap ossso01d ou ogdeISunU ap eougsny

“sopun. ap ojuswudns ap apepijepou ep ogdeziyn
eu BUgÊIn é epepiguojndsoxa E LOD slaageduoou! sesadsag

“OA]EJOdIOD OBLEI OP Oleuu JOd 'sopuny ap ojuauudas ap sejuoo
ap ogóe]sald e Siaapoide Seuuou sep ojuauuduno ap erugsny

“jpOSU ejou eu snduuga OP PANO Op opiAspui ojusuiyoLseia

“opesJeu! ap odaid ap esinbsad ap Blougsny

“OUQJeYaI| Ojusuipeooud ap opdezyea! p 'eles

no 'jguuou ossg90ud O Jepuende wessod ogu anb 8 986L/ZLIEZ SP 'Z/8'€6 o U Ojasea
op || E | sua)| sou sejsinaid sagáenyis Sep ewn ajustes) WEZUS|DeJeo
op 'cp OB
seAjeouyNSN/sagápuuO]UI SE BS OpuBDljUSA pipa; oujarob op ojuaueBed ap ogueo

O 10d 0pÍez|2a! E BIRd apepipuojodadxa ap JsjgIpo O ajuauesoJobu Jenasgo -

NIQYN VO ISNYNY

VANONVLVO SNdiNyO

“jeuou osseo0ud ojad

“sopuna ep ojuawudns ep epepiepouw ep ogezign
eu ejpougêin a spepieuojsdeoxa e Loo sjanpeduoou! sesedsag

oáuess ap ogejssid Ep no esduoo ep spepiigeinul e a prpugfiaws e anbynsnf end

sojusLuaja ep owIxeuw O Jejunf 'Epeanow ejuatepiesp Jos anap 'sopunj ap ojuewydns
ap epepigpow ep ogóezign ep apepisssosu ep eageoygsnl e anb esejualy
“bob c0avis
OgÍUNjOJBW EP OL'p'LL Lia]! ou ojsodsip oe quewudtuna wa 'sopuny ap quawudns
op sejuco ap opdejsaid

ep seiougôixo

se sepo) sp ojuewudina

o eJed Jejuajy

“si2Ba| Saueyp s0e as-Jenbape sp Lj E 'soájnas ap
opjejseud noja siBUS]Buy ap BIdLOS BJRd sagãej!| sepinsp se opusnowoJd 'segóisinhe
sens

ap

cjuawejpuasb' ap

a cojuawelaueld

ep

eogpuwajsIs

JsdBjagejsa

EJSAda

"OA]EJOCIOO OBLES OP Olau JOd 'sopuny ap ojusuudns ap sejuoo
ap ogjgjsaJd E siaApoide seuuou sep ojuauuduno sp eougsny

OL

"sigBa| SauuB)lp soe as-Jenbape ap Luly E 'sodinas sp
ogSe]seud noja sieuajeu ep pIdLuoS pspd Sagõeja sepinap se opusaouiosd 'sagóisinhe
sens ap ojuauwepuab ep a ojuauelaueid ap eogeualsis Jssejaqelsa pIanag
Tvuao do Ladia

"EE ZO IAVIS OBSUN]OBH BP || Wa] ou ojsodsip 08 ojusuwuduno

wa 'sejuoo ep ogdejseid ep sewugbixa se sepoj Loo Juduno e opudns o ejusuo

a sopunj ap ojusuudns op sejuoo ep ogjejsaud ep esijgue eu osouajua sieu efas ant)
SndWyO 00 SOQNNI JO OLNIWIHANS
30 SVINO) Ja OvóviSIyd VC OVÍVAONdY Vlad T3AYSNOdSIA
“ouojejta!| ojuau|psooud ap opSeziesu E “elas
no 'feuou ossesoud o Jepsenbe wessod ogu enb e 9B6L/ZLIEZ SP 'Z/B'E6 «U ojaneg
Op 'sp OBjuE Op '||| E | SUB]| SOU SejsinaId sagõenjIs sep gun ajustujea! WezuajppeJeo
seageouysn/segãpuuoui se as opueaguas 'jesepaj ou1aAob op oquewebed ap ogues

O WOOD OpÍEZIpS E BIRO apepijpuoldaoxa ap JSjpJpd O ajusues0J0bu JENaSGO “jeuuou ossgooud ojad
OSMas ep opÍEjseJd Ep no EsdLuoo Ep apepiigelau! e a epugfiawa e anbygsnl and
SOjuaLus|a Sp OLIXBU O JEJUNÍ 'EpeAgoL ajusLuBpIAdp J2S aaap 'sopuny ap ojuawudns
ap epepiepow ep ogÍezign ep apepisssosu ep eageougsnl e enb esJejualy
NIavA VO ISINYNY

“OAJBJOdIOD OBUES Op OlaLU JOd 'sopuny sp ojustuudns ap sejuco
ap ogdejsasd E sjangojde seuuou sep ojuswpduno ap eougsny

eInjeuissy

soHINaYNO SAdçO

Do To

>

cho ARA
spepijeuis

o OJUSdLUS SULOJUOS OjuaunDop

ajsau opeuojouau

NIGVA VO 3SINYNY

soHINAYNO SNdNVO

NIGYN VO ISIMYNY

OVLVBNO SAdiNVO

oáuas

ii

e

opejsed

E

“BINJBUISSE 9 BJep 'apepieu! ens 'opejseud/opigaas 10) oSiNesppuajeu o
anb ajsuoa apuo 'elugiaya e apepijide Joleu sed 'oxIeqe oquiLEO O JEzI|N sowuabns
"sesodsap sewixoud seu
alsaje O sesdiuos sep ejuegisinhas 0 Jejaios EJed es-Jejuaje a jeusjeuw op ojuetugeas!
ap opejsaje o wejusseude ogu enb sojuawndop sop ogóezuenda! E Jeuapinoia
"OBSSSOLOO Ap Opouad o LIS spiuloo seus) ap opouad o as JEjnsuoa ogssesuos ep
ogdencIde ejad jaspsuodsa! o sed opudns ejuabe op seua) ap eujluejd e 'ogóepojos
E epeZIjga! JO; opuenb 'sosseo0ud sotixqud sou opuejunf 'sopuny ap ojusuudns
op ogdezijeuoEJado E ojuenb souajui sajoquoa sop seuoujeu eJed sepipauw Jejopy
“ougUBId — 0102/84 NO. OBPIÇOy O auojuos 'spepijuouods ep oldjouud
0E BIDUBMASGO LS 'Opeosau ap soe opeigoo cósid op opóenbape E Juaje E opotu
ap 'sagõEjoo Seu ouwujt ou Woo odsud ep esinbsad sosseooJd soLixqud sou JezIpaW
"OB]S90) à QJuBuwBSJO 'quawelauBid Op Oua]sILI|] Op 'ogdeuuoju| Ep

Bibojouoa| a EonSIBO7 ap ejun/py-euejasas ep 'z00z Sp olquazep sp 6L Sp 'SQ “eu

“DJSaJE,
Op Olalu J0d 'sIgUSJBL Gp Ojuauigaaa! op ogdeAoIdiuOS Gp EjjeJ

sopun

"seuB] Sp JOpiNas 02
ap ojuauudns Japaouoo wa oLuB]ul ajoguoo ou seujes
“opeoJeu ap o5sud ap esinbsead ap Bluasny

IL
"0BSSGOUDD Sp Opouad o wood aprujoo seus] ap opouad o as Jejjnsuoo oesseduoa Ep
opãencude ejad janesuodsa! o pJpd opudns ejuabe op seua] ap eujuejd e 'ogáejaos
e epEZIjeS! JO; opuenb 'sosseooud sotixgud sou opuejunf 'sopun; ap ouawudns
op ogáezippuojsesado E ojuenb sotsjul sejoguoa sop seuoujeu eJpd sepipau Jejope
eINJBuISSy
f

f

"SeLuB) SP JOIAS OB
sopunJ sp Ojusuudns Japaouoo wa ouejuI BJOQUOS OU SeyjeS

:Beq

apepijeul.|
oU OUUadLUS SULIOJUOD Qjuatundop
ajsau opeuolousuu

NIGYN VO ISITYNY

VIONNOLHOH SNdiNVO

oóiuas
a
jpuajeu

opejsesd
opigaaau

“BIMBUISse & EJep 'epepijeui; ens 'opejseJd/Opiqeaa! 10) odiMasjjeusjeuw o
anb ajsuoa apuo 'eugiaya e epepijõe Joreuw eJed 'oxiege oquiueo O Jezign sowusbns
“sesadsap setuxqud seu
ajsaje o sesduos sep ejueyisinhes oe Jejajjos esed as-Jejueje a |EUajeu! op oqueuigeas
ap opejsoje o wejusseide ogu anb sojuawnsop sop ogSezug|nha! E JeuapiAdId
"SOpUn. ap Ojuswudns Op SEjuo? ap OgÍBISSI E aoduioo —
p'LL Way 'pL60/00Z OgSUNIOEIN - IHVIS OP [enuB| ou ejsuOS SuuOjuCS 'sopun ap
ojuswudns ap sejuoo sp opjejsaid ap osseocud op ogánusul gjauOo E eJed es-sejualy
"OSSSO0Ud Sp OJSUNU olSaL O Opugz||an sopuny ap ojuauudns ap opsseduoa ep
ejsodoJd ep epejunf e J8ze) sejuoo ep opdejsald ap sossaooud sotuixgud sou es-ejua)y “SEJUOS AP OpÍEJSaIA Ap OSS8201d OU OpSEINUY Pp EJON E Jejunç
“sigBa] Sauieyp soe es-Jenbape sp Li E 'sodiNas ap
oBSEjsaId noja sigUSjeiy ap BIdLUOO BsBd sagõej | Sepitep se opusaouioId 'sagóisinhe
sens ap ojuswenusisb ep e ojusuefaueid ep eogeuajsis Jsosjagejsa plana]
TWHID-JOLIUIA
"VE LV ZO IAVIS OBSUN]0BW BP | | Wa ou ojsods|p oe ojusuwuduno
ua 'sejuoo ep opÍpjsad ep sepugbixa se sepo tos Juduno e opudns o ejuauo
a sopunj sp ojuauwudns op sejuoo sp ogáejseid ep esjgue eu osousjuo sieu elas ent)
SNdiNvO 00 SOGNNA 30 OLNINIHANS
3a SVINOD 30 OyóviSaud va OyóvVAOUdY Vidd TIAYSNOdSIA
“jeosI Ojuaundop
op esijBue E Jej2B) BJ2d SOpIyusaId ogjsa [OS] EjOU Ep sOdLupo SO SOpo) as Jejua)y

“ouQjEjaI] Ouauipascid ep ogSezies! g "fas

no 'jBuuou ossao01d O Jepiende wessod ogu enb 8 996L/ZL/EZ SP 'Z/8'E6 o U ojaeg
op 'cp objue op ||| E | sua]] Sou sejsinaid sagõenyis Sep eLN ajusujea! wezusjpeseo
seNjeouNSnÍ/SagáBuuojul Se Es OpuBojuSA '[eJapa; ouaadô op queuebed ap ogueo
O WO) OBÍBZIB!

E EIRU apepjpuoideoxe ep JajeJpo O ajuetuesoJobu Jenvesdo |jguuou ossaooJd ojad

Ojiues ep ogóejsaid Ep no esduoo ep epepigelau! e e epugbuama e anbugsnl end

,

“DISSJE,

"sopunJ ap ojusuudns

ap sejuoo ep ogóejssig Sp osseocud op ogóisoduos eu eyes

.

'29S1 EjOU Ep Oduea op qjuawlyusad ap eje-j

“sopuna ap ojuawudns sp apepiepow ep ogáezign
eu epugbun a epepijpuoiodeoxa E Woo staangeduoou! sesedsag

sojusus|a ap OLUIXEL O JEjuNÍ 'BpeANOL ejusLuBpiASp J9s sasp 'sopuny ap ojuauudns

ep epepisssosu ep eaneougsnf e enb es-jejuajy
“ejsodoud ep epejune Jazej sosseaoud sowixgud sou
as-pjuajp 8 SOpuna sp ojuawudns sp 0ESSS9U07 ap EjSOdOJ E 08589014 OU JEjuNp
ap epepiepou

ep opjezign

"OAJBJOCIOD OBUED OP Ojau 10d 'sopuny ap ojuauudns ap sejuoa
ap opóejsald E sjaapojde seuuou sep ojusuwudwno ap eougsny

CL
“sipDaj SOWBYp SOB as-Jenbape ap uy e 'sodluas ap
og5ejseJd nojo siguejeuw ap BIdiuoo eJed sagõejto!| Sepirap se opusaotuosd 'sagóisinbe
sens ep ojuswepusisb ep e ojusweleueld ap eogeueajsis Jssejageso plana
TvaIo-dOLaIdIa
“ouQjejaI] OjuatuipeooJd ep ogdezies! g 'efas
no 'jguuou osseswud o Jepuenbe wessod ogu enb a 986L/ZL/£Z SP 'ZZ8 EB ou ojasa
op 'cp objue op '|I| E | Sua]] sou sejsiteid sagengis sep eun ajusLujpa! wezuajoeseo
seNJeouNSN//SSgáBuuOjUI SE BS OpuBayuBA 'jBJapay oLJ2A0B op oustueBed ap ogueo

“sopuna ap ojuauudns ap epepijepou ep ogdezign

eu eiugfin a apepieuoidsoxe E wo stangedioou! sesadsag

O LOS OpÍeZI|Ba! E BIBI apepijeuojodaoxa ep Jejeseo O ejuatuesoJ0bu Jenasqo -

'|jeuuou ossaooud ojad
oÍiNes ep ogóejseid Ep no esduoo ep spepiigelau! e e eougfuaa e anbygsnl end
sojusuaja ap OWIXBu O Jejun[ 'Epeanouw ejuauepiasp Jas aaop 'sopuny ap ojuawudns
ap epepiepow ep opdezign ep epepisssoau ep eneoygsnl e enb esejualy
ouBuBId — 0L0Z/84 NOLL OBPIQIY O auuojuos 'spepiotuouosa ep oidiauud
08 BjDUBAJSSgO Wa 'opeaJauy ap soe opeigoo cósid op opóenbepe e Jusje e opouu
ap 'sagõejoo 581] Ou |uILy Ou LU0O GSeud ap esinbsad sossasoud soLuXoId SOU JezI|paW
"OBSSS9L0NO Ap OpOLad O LIOS GpiouI0o SEUS] Sp Opouad O 95 JEJNSUOO OBSSSIUOS Ep
ogápaoIde Ejad jaapsuodsa! o eJed opudns ajuabe op seua! ep eytuejd e 'ogdegangos
E BpeZIjBa! J0j Opuenb 'sossesoud sowixgud sou opuejunl 'sopuny ap ojuswudas

NOV VO ISINYNY

OVIVN SNdNVO

op ogãezieuoiprado E ouenb souajui Sajoquos sop seuoujew eJed sepipau Jejopy

"LZ LL c0 IaviS OBSUNjOBW ep || Lay ou ojsods|p oe ojuawudiuna
ua 'sejuoo ap ogdejsad ep sepugbixa se sepoj Loo Juduno e opudns o ajusuo
a sopuny ap ojuawudns op sEjuDo ap opóejssid ep asigue eu osouejuo sjeu efas ano
SNdiWyO 00 SOQNNI JA OLNINIHANS
3a SvINO? 3a OvóviS34d VC OVÍVAOUdY Wiad T3AYSNOdSIA
“sojuswnsop sop aseue e
JBy|DB| BJBd 'SOpuny ap ojusuudns ap ogsseouoa ep Ejsodod epeo us ogÍejuatundop
ep epejun/ e J9ze] Sejuoo ap ogdejsad ap sosseooud sotixqud sou as-ejuajy

OQVINININANI OYN

VONINLLIdYVLI SNdNyO

30 SVINOD

sopun

"SeL9) BP JOPIAIAS OB
ap ojuatuudns Japsauoo us ouJejul Sjoguoo ou seyjes

"sopun ap ojuswudns
ap sejuo? ep ogdelsaig Sp ossed0d op ogójsoduoo eU BÚyjBS

“KZLL ZO IAVIS OpSUnIoIBW BP || Way ou ojsodsip oe ojuauuduna

“sejuoo ap ogjejsaud ep senugbixo Se SBDO) LDO Juduno e opudns 0 ejuauo
a sopun; ep ojuawudns op sejuoo ep ogSejssud Ep SSIJBUB EU OSOUBJUO SIBUI elas ano

ua

“opeoJeu ap oósid ap esinbsad ap epugsny

Ja OVóviSadd

VO

SNdWNyD 00 SOGNNA 30 OLNIWISANS
OVÍVAOUdY Vlad TIAYSNOdSIU

“sOpunA ap ojuawudns ap 0sssd01d ou opáBISunu ap eIuasny

“ogJsas) 8 QjuawedJO 'ojuaueleuela Op OUB]SIUIN Op 'opópuuOjU| Ep

elbojousa | a eons!BO7 ep ejunípy-euejasss ep 'ZO0Z SP Clquiazap ap 6) ap “GO ou

BAJBUUON BUBHOA OXSUY OP Z'G UlB]l LDO Op10DB Sp 'osseaoJd ve sepejuní eso) anh
seujo) se sepo) opeougru a jgjuanbes euo) ap Opesatunu Jejsa pranap ossasold (O
VONINILIdVLI SAdAVO

“OUQJBNDI] OJUSLU|p300Ud ap 0pdeZz|pa! E elos

NIOvN ISINYNY

VIONIOLHOH SNdiNVO

no 'jguuou ossao01d 0 Jepsende Luessod opu enb a 996L/ZLIEZ SP 'Z/8'E6 o U ojaleg
op 'gp objue op '|| E | Sua]| sou sejsiásid saçõenjIs Sep eun ajuauijpe! WezuajoBieo
senjeougsn(/sagóBuuojul SE &S OpuBIjUSA Japa; ou1anob op ojuaueBed ap ogueo
O Woo opÍeZIBS! E BJEd apepipuoladsoxa ap JsjpJeo O ajusuesoJobu Jenasgo “jeuuou osssooud ojad
DálSs ap opjejsed Ep no EIduoo ep apepigeiau! e a erpugfiawa e enbygsnf anb
sojuatus|a ep OLIXEU O JEjunl 'Epeagou ajusuepiAap Jos anap 'sopuny ap ojuatuudns
ep epepiepow ep ogdezign ep apepisssosu ep eageogasnl e enb es-sejuay

-sopuna ap ojusuwudns ap epepijepow ep ogóezign
eu BpUgBin a epepieuoindaoxa E uoo stangediodu! sesadsag

EL

3a

SVINO)

30

OyóviSatd

va

SNdiNyO 00 SOQNNA 3 OLNINRIdNS
OVÍVAOEdY Viad TI3AYSNOdSIA

"ouQIEja!| Ojusulpaocid ap opóez|es) R 'efes

no 'jeuuou osses0ud o Jepuenbe wessod ogu anb a 986L/ZL/EZ SP TIS E6 ou eeg

op 'sp obge op '||| E | sua]| sou sejsnaid sagõenjis sep eun ajuaupa! WEZUajopILo

NIVA VO ISNVNY

vavolov Ela SAdiNço

“sopun. ap ojuswudns
ap epepiepow ep ogiezign eu epugbin a apepgeuoidasxa
E UI siangeduoou! sesedsep a sopunj ap cjusuudns
op epepieul ep ojusuyuseid ou ejupns ogáBuuLIsIA

senjeounsnisagóBuuoju: se es opueajuer papa; ouwarob op ojuawebed ep
OBuES O LUCO OpÓBZIjpa! E BIRO apepijpuoiadeoxa ap JajpJeo O ejuawuesoJoBu Jenasao

JeuLou osssooud ojad

oójtuas ap ogSejsed Ep no EIduoo ep apepigeiau! e a pjpugfiawa e enbygsnl enb
sojusus|a ap OLIXEUI O Jejunf 'EpeAgou ajustuepinap Jas anap 'sopuny ap ojuauudns
ap epepiepou ep ogÍezgn ep apepisseosu ep eageouygsn! e anb asejuajy

|.

“opÍEJUSUINDOP EP Epejun|e 1928) SOSSS00!d souIxqId sou 8s-ejus]e a oyuadua | “ongeIodICo OguEo Op ora Jod 'sopuny ep ojuewudns ep sejuco
ap EJON E 8 Sopun sp quewudns ap 0gSss9u0Z ap EJSodoJd E 0SSsooIg OU Jejunp | ap opóejsaid E stanpode seuuou sep ojusuuduyna ep eougsny
vEvolov Ala SAdiNvO

"OUIOJBID!| QuaLupsacId ep ogdeziea! E eles.

sopuns sp ojusudns
no 'jeuuou ossss0ud o Jepsenhe wessod ogu anb 8 996L/ZLEZ 9P 'Z/8'€6 aU Ojanag
Op 'gp OBMue Op '||| E | SU2]] sou sejstnaud segõenyis sep etun ejuauyjes! Wwezus|oeieo | ep apepiepow ep ogdezipn eu erwugêin a apepjeuojodaoxa
SeAeoujsni/sagáBuuoSu! Se as OpueojuaA |psapa; oLSAob op ouauebed sp ogued | e uoo sieageduoou! sesadsep a sopuny ap ojueuudns
O Woo opSeziea! é eIed epepieuodsoxo ap JsjgJeo O ejuauwesosobu Jenasao - | op epepieuy ep ojuauyouseld ou ejujons ogóeuiuuosIa
“jEpuuou osseooJd ojad

E

Oójuas ep opÍejssId Ep No elduoo ep apepygeiau! e a ejugbiauis e anbygsnf enb
sojuaLs|a Sp OLHIXEL O JEJun/ 'EpeAgow ejuatuepiAap Jas aasp 'sopuny ap ojuswudns
ap epepiepou ep opÍez]jn ep apepissaosu ep eaneousnf e anb as-jejualy
OBJEjUSWINDOp Ep Epejunl e Jozej sosssocud souuIxqud sou as-ejuaje a oquadw3 | onjeodioo ogueo op ojauw J0d 'sopuny ap ojuauwudns ap sejuoo
ap EJON E a Sopuna Sp ojuswudns ap ogSseouos ap EjSodolg E OSsSo0Id OU Jejunp | ap opdejseid E siangalde seuuou sep Quetuuduno ap elugsny

NOVA O aSinyNy

OVLVIN SNdAVO

“ouBuBIA — 0L0Z/84 NOL OBPIOIY O SuOjuoS 'spepialtouoos ep oldjoutd
OB BIUPAISSGO LUZ 'OpeJJSLU Sp SOR Opeigoo odsid op ogdenbepe E Juaje e opou
ap 'sagõejoo Sgu OLUIL ou Luca 03a1d ap esinbsad sossasoud soLwixqud sou Jezijeay
EIMBUISSy

COS

oq

opesJeu ap oósud ap esinbsad ap epugsny

TAM
apepieuta

oU OYUBdLUS GSULOJUOS Ojuatuundop

opejssid
Oáinas
“|od
0 ——————
—————
eRquoR
Veia
“EJNJBUISSE 8 BJEp 'Spep|jeuy Ens, opejssid/opigeaa! 10) O)juas|puajem o
anb ajsuoo apuo 'eipugioya a apepijbe Joe sed 'oxiege OquuPo O JeZ|gn sowuaBng
"sesadsap seLuixqud seu
ajsaje O seJdLuOO Sep ejueyisinbas 08 JEjaIOS BJed as-Jejua]p 9 jeuajeuy op ojuauigeoa!
ap opejssje O ejuesade ogu anb ojuaundop op opSezuendas e JeDuapinoid
ajsau opeuojousiu

“JOPINAS ONO JOd ,Ojsaje,
Op olatu Jod 'siguajeu ep ajuaugeos! op ogáeaoIduioo ap eyes

Q

(o
+L

jpuuou ossaooud ojad
OáINas ap opóejsaid Ep No eIduoo ep apepigeiau! e a epugbiawa e enbygsnl end
sojuaLus|a Sp OluIxgu O Jejunl 'Epeanow sjuawepiasp Jas aAop 'sopuny ap ojuewudns
ap apepiepou ep ogÍezgn ep epepisssosu ep eageoysnl e enb es-sejuary
"VE+ Wo) 'Sopuna ap quewudns — 12", L'Z0 IáVIS ogdunjoseW
eu ojsodsip oe oBdusje wa 'gL0Z ep ouunf ap seu op 'J9d9 - |BJ8pas ouaros
Op Ojusuebeg ep OgueS Op seime; seu opLodo sejnt e sonf ep ouawebed oe
ajusuajas 'p/'901$M SP JOj2A O OUBIS OB JIMgSaL BJPd BIUGpnoUd epejope eles ant (p
VISOLIIY VA SVÔNVNIS 3 JaVANIaVINOO JA VIONIHIO
"opóaIOO ap Eueo ejtay elas anb ougssS0au q SiBIjSEpeo
sopep sou epepuejnbau| ewnbje epesesgo efas ose) "oyuadus sp EjoU E LO9
'elas no 'osindas O opede sndueo oe sjaapeduios Jas waAsp anb sigosiy sojustundop
sou sopegsiba! siessepeo sopep so Loo segóisinbe semixqd seu Jenasao

“sOpuna ap ojuawudns ap epepijepou ep ogdezign eu
seWugBin a sepepijpuoiadsoxa E Loo sleageduoou, sesadsag

“TEJSpa3] OWBAOS) OP QuawBõEd ap OguBD
op seje; sep ojusueded o eled sejoguoo sp elugIsIxau!

“jEosy Ejou eu sndwes op fdN9 OP OpiASpui Qquauuiyoussia

"ONA

NIVA VO ISNYNY

OULSIDIE SNdINVO

ouanbad ap sesadsap Jenjaja eJed 'ogdejsIBa| ejad epepuatuosss E Jouejui opõe]
ap epepiepou Jezign eJed essdsap e apiaip as opuenb ezusjoeJeo as cjusuBuolDeI)
O “apepipuDiOdadXa LWEZUBJNPIRO DEU & Ojueuweja ousa ou sopedyissejo
sojnposd ap WEjel as gnb zaa gun 'ogáeyol ap esusdsip ap ojalgo opis 9] weuapod
opudns ajuaby ojad sopuny ap ajuawudns ep oesseouoa eu sopuinbpe sigusjeu so

"DBSSSOU0D Sp Opouad O LI03 apiuloS seua) ap opouad O 8s JEjjnsuoa 0gssesuoo ep
opjeAcude Ejad jangsuodsa! 0 pIEd opudns ejuabe op seus) ap eyjuejd e 'ogáeyajos
E EpeZIjes! 10; opuenb 'sosseooud sotuixgid sou opuejunf 'sopuny ap ojuawudns

|euouny ezesmjeu
eusaou ap opóisinbe 'efos no 'sesedsop ep ojuauBuonEIs

” *Seu9) OP JOPINIAS OE
sopuna ap ojuswudng Japaouoo wa OLuajui ajosuoo ou seujps

op ogiezieuojppsado E Qjuenb soLajul sajoquos sop seuoujeu pJed sepipau Jejopy

NIQVIN VO ISINYNY

OIOY Ida 3LNIQISIHA SAdAVO

SIBAQLI SENDUGpIADId ap epeuo eJed 'sejuoo
ap opjejsaud e Jejueselde eJed sesadsaç ep Jopeuspio ojad opeoygou sjuatuejeipeuu
JeS BIaABp opudns ejuaby o anb ejuauo anb '/g way ou 'ogiuN ap [BJSc) EUOpejoguos
ep sejsodsay a sejunfiad - sopun4 ep ojuawudns ap jenue|y O eJed sejualy
SNdNyo 00 SOGNNA 30 OLNINIANS
3a SVINO) 30 OyóviSaud Va OVÍVAOUdY Vidd TIAYSNOdSIU
“sopuny ap ojuatuudns op sejuoo ap ogóejsaid E
Jejuaseide opudns ajuaby o esed seip G| ap ozeid o exi enb 'dSa| op ELOZ— 4IdO-—
|BJ2p9.] OUISAOS) Op SOjusupBed ap OguES OP Qjusulpeo01d ap jEnuB| O Bsed sejuajy
OlDV Lda 3 LNIGISIHA SANYO 00 TVHIO HO LIHIA

“OEJSaS) & OjUBLUBÍIO “ojusueleueia Op OuG]SIUII OP 'ogdeuLOLU| BP

eibojousa| 8 eons|BO7 Sp ejun/py-euejeloss ep 'zOnZ SP OIquiazep ap 6 Sp 'GQ ll

NIOvA Va ISINYNY

VEVOlOVElA SAdNVO

BNJBUON BUENOS OXSUY OP Z'G LB)! LUOO OpJGDE Sp '08S8901d 08 sepejunf welo anb
seujO; Se Sepo] opeougru a jejuanbas euio; ap OpeJatunu Jejsa pranap 0ssasoid ()
“sieba| SSLByp SOB as-Jenbape ap uy e 'sodiuas ap
opSejsaud noja siguajeu ap eIdOS eJed segõejD!| sepinap se opusnouosd 'saosisinhe
sens ap ojuseDusisb ep e ouemweleuejd ep eogemwasis Jadejegelso gJarag
qvdao-SOLIUIa

"LE V'ZO ISVIS OBÍUN/OLBIN EP || LG] OU Ojsods!p oe ojuatuudiuna
La 'sejuoo ap opdejseid ep sepuabixa se sepoj uoo Juduna e opudns o ajusuo
a sopuny ap ojuswudns op sejuoo ap opSejsaid Ep asipue eu osouejua stetu elas ant

"sopuna
ap ojuswudns op sejuoo ap ogdeisag ep ebegua eu oseny

euJaju! BULUOU
ejad opejndgsa oe Jouedns sopuny ep ojuauudns op sejuoo
ap opdejseld e BJed eJOpeuapio apepuojne ejed opexiy OzeJd
“sopunA
ap quewudns ap osseooud ou Bougru a ogdeIsunu ap epuasny

SL
Op 'Gp ODIuE Op || E | SUB] SOU SEJSIASJd SagõenyIs Sep EuwN ajuatujpa) WEZUajdBJEo

"SOpun4 ep quauwudns
ap epepijepow ep opjezign eu epugôin a apepieuondaoxa
E WO? sjanjeduooul sesadsap a sopun; ap cjusuudns
op apepãeuy ep ojuawiypuseid ou ejujons ogÍeujuuosIg

sejuoo sp ogdejsaid Epeo wa opÍejusunaop ep epejun/ e Jazey sejuoo ap ogdejsaid

“OAgEJOCHOS OBBO OP Oleu J0d 'sopuny sp quauudns ep sejuoa
ap ogóejsaJd E siaAgoide seuuou sep ojuawuduno sp epugsny

seneoynsnf/sagãeuuojul se as OpuBojuSA 'jejapay ouaAdB op queteBed ap opueo
O Woo opÍezIpa! E EJed epepieuojndeoxa ap JejBieo O ejustuesoJ0Bu Jenesao |jguuou ossso0ud ojad
OÍjuss ep ogÍejsald Ep no eIdiuoo ep spepipgeiau! e e epugfuatua e enbygsnl enb
sojusts|a ap OuIXEL O JEjuN[ 'BpeAgow ajuatuepinap Jas easp 'sopuny ap ojuawudns
ap apepiepow ep ogóezign ap apepisssosu ep eageougsn e anb as-lejuajy
"SOjUSLNIOP SOP asIjpue E Jeyjoey sed 'sopuny ep ojueuudns ap

ap sosses0Jd soLuIxgud sou as-JEjus]y '0ssSo0Id 08 BUBDUEQ Lapio Ep Bidoo E Jejunç
"OBÓSIJ0O Sp Eueo ejaj elas anb OUESSS08U 9 SIBNSEpED
sopep Sou apepuendeu! punbje epexsasgo elos oseo 'oyuadiua ap ejou E L10O
“elas no 'osinoeu o opeoide sndueo oe siBaediuos Jas wanap enb stgosiy sojusundop
sou sopeysibe! siejsepeo sopep so ui segáisinbe sewixgud seu Jenasao
f
[
Bjeq

“JEOSI EJOU BU SNdLBO OP PANO OP OpIASpui ojuauuiyussid

apepieuls
oU OUUBdiS SULOjUCO Ojuatundop
ajseu opeuoluau

NOVA Va ISV

OULSIDIA SAdINVO

—

oóluas
o
gal —

opejsad
SPGRAI

104

“BINJBUISSE à PJPp 'apepieui Ens 'opejsald/opigaasu 10) oduas|jeusjeu o enb
BJsuoo apuo 'Elugiaya 3 apepijbe Joret eJed 'oxiege oquiueo O Jez|gn sowyabns "spsodsap sEwIXqud seu
alsaje O seJduoo sep ejueyisinhas De JEjoIos BJEd as-sejuaje a |Busjeu op juauigaoa!
ap opejssje O ejuaseide ogu enb ojusuwndop op opdezuenda! e Jeiuapinoia
"opudns oudoud o ojad ogu a Jopiuas
Ono J0d opezips! Jas Bsonap ajsa a ajsaje souIxQud SOB Lejuaje as ento oyuadiua
Op JOSsiUS 0gBJO Op auou Lua 'ogdeajde esed opexiy opouad op aquep epipuseudios
8 ouBJaLUNU Op EBagua ap E Jous]sod no jenBi Bjep wa opuodo eyus) oessitua elno
jeuibuo sjupaoIduoo wa 'sepenjajs wBIo] sejsa anb ua sagóipuoa sep ojuauayuoo
euuS] enb JOpiNos Ogno Jod epejsojp ajustpiASp JEjse plonop sepezgea)
sesodsep Sep ogóenaIdLIOO W, E'L| Wu “LZLL'ZO AVIS OBSUnjoe|y eunojuos
“JOdO - |EJ8pa4 OUSADO) Op Quaueded sp
oguES Ojad sigWuaBisus sepesapisuoo ogu seiduioo ap ogõez|2a! e opuejias sndiueo)
Op Sapepissaoau sep a sojseb sop ojusuefeuejd Jouyjau wn pje] an 'epuszes
EP OUBISIUIN OP 2002/96 oU BUENO BP «| ObIuE '',8 OP 9 €6/999'8 o'U 97 BP pz
obiue '|| osiou] OU ojsodsip 08 ogdusje wa 'sesadsap ap ojuauiguolDel) Sp BIUguODO
B JEJAS E PULO) Sp 'soueSsSasu & sejuaujuad sojseb so usuomsodosd sopipsouoo
sopuny ap sojuswudns so anb igueJgb esed ojuatwefeuejd ap sows|updaLy EAoAUasag
OHISIDIN SNdiNVO 00 TVHIO HOLA

“OUQJeJNI| Ojueuipaooud ap ogdezipa!

"elas

no 'jguuou osssa0ud o Jepsende wessod ogu anb 8 996L/ZLIEZ SP Z/B'E6 ou ojasg
op 'Gp obme op || E | sua] sou sejsineud sagõenyis Sep ewn ejusLujpa! WEZUB|IBIgo
seNBoyNSNÍ/SSQáBLUOJUI SE ES OpUBajuBA [espa oLuSA06 op ojuawebed ap ogues

O LO) OBÍEZIBA! E BIRO apepijpuojodesxa ep JsjgJeo O ejuawesoJobu JENSSgo -

“se,
Op OjSu JOd 's|puSJBLU Sp ojuauulgaoa! op ogóBADIÓLUOO BP BIB

9L

NIOVA VO 3SIYNY

VISOLIIS

obiye |] osiou] ou ojs0dsip oe ogSuaje wa 'sesadsep ap ojuaLueuolde ap BIUQUODO
B JeJIAS E BULO) Sp 'SOUBSSS00U & Sojueujuad sojseb so usuopyodo!d sopipasuos
sopuny ap sojuatuudns so anb JqueJed pJed ojuatuefeuejd ap souistuedau! eNjOALasad
OVÍVAILSININAY 30 VAO LINIA
"LELLO INVIS OgÓUNcIBH Ep || Way ou ojsodsip oe ojusuudiuna
us 'sejuoo ep ogjejseid ep sewugbixa se sepo) oo Juduno e opudns o ejueuo
a sopuny ap ojusuwudns op sejuoo ap ogóejsaud ep esijgue eu osouajo steiu efas ento
SVáNVNIA 3 J0VaNIavLNO9 30 HOdVNIdHOO9
"ouguBIa — OL 02/82 NO OBPIgay O SuLojuoo 'spepiiuouoas ep ojdjouud
OB BIDURNASGO LS 'OpedJau ap soe opeigoo cósid op opóenbape e Jusje E opolu
ap 'sagdejoo seu OLILILU OU LCO OSsud ep esinbsad sossaooud soLIxQud Sou JEZ|L9H

E
“opeoJeui ap oósud ap esinbsad ap epugsny

“ougjej pI] ojusuu|paooud ap opSezjes é “eles

no '|puuou ossa90ud O Jepsenbe wessod ogu enb a 986L/ZL/EZ ap 'Z/8'E6 eU ojasg
op 'sp obue Op '| E | Sua]| SOU sejsinaid segóenyIs Sep euN ajuaujpas WeZUB|aBIO
seAgeounsnI/sagôBuio]uI Se &s OpuBojuSA |pIapa; ouBAob op ojuswebed ap ogueo

O LOS op5ezipa! e pJed apepijguojodaaxe ap JaJpJpo O ajuauesoJ0bu JEMESGO -

NIOvA VO 3SINyNY

NOVA VO ISINYNV

VISOLIIA

OHISIDIS SNdiNVO

“[pUyOU OssS001d ojad
cójuss ap ogáejseid Ep no eduoo ep epepiigeiul 2 a epugfisua e anbygsnl enb
sojuawa|a ap OLUIXEU O JEJUNÍ 'EpeAnoL SjustEpIAdp Jes eaap 'sopuny sp quewudns
ap apepiepouw ep opÍezinn ep epepissaosu ep engesgsnf e anb esejuajy
"OpÍau0S Sp eueo eua) elas enb EUESsSosu 9
sIBNSEpEo sopep sou apepue|ndau| eunbje epensssgo eles ose2 “oquedua ap ejou E
uog 'efas no 'osinoa! 0 opeoijde sndweo 0e staagedLuoS Jas WaNap |Bosi Wodnajeosu
ejOu eu sopejuaselde sieisepeo sopep so segóisinbe sewixoud se pJed Jejualy
“Og]S90) 8 QuauwedIO QjueuwelauBla Op OuS]sIuIW Op 'ogdeuuoju| Ep
eibojouoa| 8 ESnsIDO7 Sp ejunípy-euejasss ep 'zODZ SP OlquiSzep ap GL Sp 'SQ "ou
BAJBUUON BUBUOS OxBUY OP Z'G US] OO Op109B Sp '0ssa90!d 0e sepejunf eso) anb
seuyjo! Se SEP] Ope9ugnu a jpiouanbas euuo! Sp OpeJsuwnu Jejsa pIaAap osseooud ()
"J9dD - |Blape4 oLuaAOS Op Quetueded ap
ogue9 ojad siepuafiata sepeispisuoo ogu seiduoo ep opdezIjBe! e opuejno sndues
op Sapepisssosu sep a sojseô sop ojuaweleuejd Jouyjau wn ee) enp 'epuazes
Ep OUSJSIUIN OP ZO0ZIG6 o'U BUBVOS EP o'| OBME “LS OP 3 E6/9998 oU 197 EP pz
obiue '|| Ostou| ou ojsodsip oe ogáuaje Lua 'sesadsep ep ojuswBuolDe!) ap BIUGUODO
B JBJAS E PULO] Sp 'soupSSe9eU & sejuauguad sojseb so wauoimodold sopipaouco
sopun! sp sojuawudns so anb JgueJeb esed quetuefeuejd ep souwsiueaau eAjonuasag
ONISIDIN SNdiNVO 00 VEIO HOLINIA
“LZ'LL'ZO IAVIS OBÍUNIDBW BP || Way Ou ojsodstp oe ouatuudiuna
ua 'sejuCO ep OpÍpjSad Ep sejugbixe se sepoy Woa Juduna e opudns o ajusuo
a sopuny ap ojuatuudns op sejuoo ap ogáejssid ep esigue eu osouajuo steu efas ent)
SAdiNyO 00 SOUNNA JA OLNINIHANS
aa SVINO) ad OyóviSadd Va OVÓVAOUAY Viad T3AYSNOdSIY
“OUBUB]A — OLOZ/8L NOL oppugoy O auuojuOS '"apepioltuouoos ep oidiouud
08 BIDUBAISSQO LIS 'OpeaJSLu ap S0e Opeigoo cósid op opdenbape E Juaje e opouw
ap 'segõejoo Sa OLIUILY OU LUCO Qdeud ap esinbsad sosssooud sowixqud sou JezIeaW

“OuOJeja!| ojuauipaooid ap ogdez|jpa! E "eles

no 'jguuou osseacud o Jepuenhe wessod ogu enb 8 996L/Z LI£Z SP 'Z/8'€6 o U OJaneg

“sopuna ep ojuswudns ap spepiepou ep opóezign
eu epugbun a epepijeuojndaoxa e Loo siaajeduooul sesadsag

'PUOHaM OP SIBNSEpeo SOP2p sop opirspui ouawlydusala
sopunA

Sp quawudns ap ossso0Jd ou BoLgru a ogSerstunu ap ejpugsny

"opeoJau ap odald ap esinbsad ap ejugsny

LL

(E
"oUBUBId — OLOZ/BZ NO OEPI9oy O suuojuoo 'spepfiwouoos ep oid|auud

08 BIDUBASSGO Wa 'OpeoJeu ap soe opeigoo odsid op opóenbape E Juaje E opou
ap 'sagõEjoo Seu OLUILILU OU L1OD Odeud ap esinbsad sosseaoud souxgud sou JezIjpoH

“opessau ep osaud ep esinbsad ep eougsny

“OUQJejI] Quatuipaocud ep ogdezies! E “elas

no 'jpuuou osssa0ud o Jepuende wessod ogu anb 8 996L/ZLI£Z SP 'Z/8'€6 eU Ojaeg
op 'gp OBjue Op '|| E | Su2]] SOU sejsinaId segõenyIs sep ewn ajustujpa! uezuajpeieo
senjBounsn/SSgÍBuuo]u| Se AS OPUBIJUZA |gJapa; ou:2hA0B op uawebed ap oguea
O LU0O OgÍBZI BS! E BIB Spepijeuoindsoxa ep Jsjgueo O ejustesoJobu Jenasao |puyOU Ossao0ud ojad
oóluas ap opdejseud Ep no pIduoo ep apepiigeiau, e a eougfieua e enbygsnf anb
SOjusLua|a Sp OWIXEu O Jejun/ 'epeagow sjusuwepirap Jas anap 'sopuny ap ouawudns
op epepiepow ep ogdezin ep epepissaosu ep eageoygsn/ e anb esejualy
as
"SOJUSLUNDOP SOP asi Rue E Jeyjoe) EJEd 'sopuny ap ojusuudns sp
sejuoo ap ogóejsaid epeo wa opdejuaundop ep epejuní E Jszej sejuoo ep opóejsasd ap
08 0BÍE|NUY ap EjON 8 No eidoo sejunp
sossa901d sOLIXQud SOU as-Jejua]y '0ssa901d
eInjeuissy
E Te

Ea

sopuna ap ojuswudns ap spepiepou ep ogezign
eu BIUgÊIN é apepijeuolodaoxa E uoS sjaageduoou| sesadsag

"DAJBIOdIOD OBLuES Op OIaLU JOd 'sopuny ap ojuauwudns ap sejuco
ap OpÍEjseId E siaagayde seuuou sep ouatuudiuna ep ejugsny

:BJeq

apepjeuls
«U OU LS SUNOJUCO Qjuaundop
NIQvA Va 3SINYNY

SONVI OYS SNdiNyo

ajsau opeuoloustu

——

oájuas
o

jeusjeu

opejseid
opiqeoa!

0) >

od

“EINjBUISSE 8 EJBp “9pepijeui ens 'opejsaidjopigeae! 104 odivespjeusjeuw o anb
ajsuoo apuo 'epugija e apepiibe Joiew pJed 'oxege oquineo O Jezign sowuabns “sesedsep seuw!xqJd seu epepijeu!] E J2uuo]u! a Jejep ejsaje O

J8z14 opuenb seJduwoo sep ejueyisinbes oe JEjoIos eJed as-Jejuaje a apepijeul ep a ejep

"ojsale, Op Ola

"OBSSSQUON EP Opoed O uJ0S apiouloo seus) ap opousd o es Jeynsuco ogssesuos ep

"seua ap JOpIAISS 08

ep ojuatuypuseid o Lejsuoo ogu anb sojusundop sop ogóezue|nde! E JepuapinoId | Jod 'sipusjew ap cjuatuigaass op opópAGIduIOS Ep EJep eyes
.
"opouad
“sopuny ep quetwudns
ou sepenjaja sesadsap se suodns ogp anb sojusunaop so uoo ojuouos o JsaouoId | op sejuoo sp opóeIsSId EU ppa ouiaros) op ouatugded
ap wi E 'opóeSUBI] Sp ejuBAoIduoS O 'sejuoo sp opáejsaid ap osseooud oe Jejunp | ep opuES Op opjesueI ap ajuenoIduos op epejunl ap erugsny

opjenoude ejad jaagsuodses o esed opudns ajuade op seua! ap eyjuejd e 'opÍeuaIos | sopunJ ap ojuauudns Japsouos wa ous]ul Sjouoo ou seujes

NIQvA O ISIMYNY

OLNWS SNdiAvI

e epeziea! 10; opuenb 'sossesoud sowixgid sou opuejunf 'sopuny sp ojuauudns
op ogóezijeuoeJado E qjuenb sousajui sajoguos sop seuoujew eJed sepipaiu Jejopy
“J9dO - [Japa ouaros Op ouauede
ap ogueo ojad siepuafisus sepeisp|suoo 0gu seduoo ap opdeZIpa! E OpuBjna
euOjiaH Ep Sapepisssoau sep a sojseb sop ojuatuelauejd Joyjauw wn Se] ano epuazes

Ep OUBISIUIN OP Z00Z/56 o'U BUBUOA EP c'| ODE '0'LS OP 8 E6/999'8 ou 197] BP pz

8L

"S9dO— |BJ8pa4 oWSAOS Op qjuawedeg ap
OBUBS Ojad sigiuaBrsus SepeJapisuoa ogu seJduoo ep opdezIpa) E opuejios sndueo)
Op sepepissaosu sep a sojseb sop ojueweleuejd Joyjew wn Edge; ant) “epuszes

BP OUP]SILIIN OP Z002/56 oU BUBHOM EP «'| ODE '',S OP 8 E6/9998 o'U [97 BP pz

NIGvA Va ISMYNY

VÍSIA vOB VO OVO OYS SNdNyO

objue '|| ostou| ou ojsodsip oe opdusje ua 'sesadsap ap ojuauiBuO!EI] Sp EIUQUIODO
E JEJIAS E BULO) 2p 'souBSsadsu à sajuauguad sojseb so weuojaodoud sopipesuco
sopunj ap sojusuudns so anb ;queJgb esed ouaweleuejd ap sousiugasu EAjoAUasa(]
Tvaao dolIdia
"LE LUTO IAVIS OBSUNJ0JBH BP | | LB] Ou ojsodsip oe ojuawuduno
ua 'sejuoo ep ogjejssid ep seiugbixo se sepo) wos Juduna e opudns o ejuauo
a sopuny sp ojuawudns op sejuoo ap ogjejsaud ep asigue eu osousjuo sieuw eles ant
SNdiWyo 00 SOANNA JA OLNINRIANS
3] SVINO? 3a OvóviSaud VO OVÁVAOUAY Vidd T3AYSNOdSIU
“ouojejo ojuauipaso:d ap opSeziea! E "eles
no 'jeuuou osses0ud o Jepuende wessod ogu enb 8 996L/ZLIEZ SP 'Z/8'€6 ou Ojaneg
op 'Sp oBjue OP '|| E | Sua]| sou sejsinasd segõeniis sep eun ajuaujpas WEZUSjapIed
senBounsni/sagóBuuOUI SE 8S OpuBIjUaA '[japay OLUSA06 Op ojustueBed ap ogueo
O LO) OpÍEZIB8) E BIRd apepieuojadasxo ep JajeJeo O ajuatesoJ0Bu JENBSGO “jeuuou ossescud ojad
Cójuas ap ogiejseid ep no eiduoo ep apepigeiu! e a epugfuawe e anbygsnl anb
sojuaLus|a Sp OLIIXEU O JEJUNÍ 'BpeANouI ajustuepiaap Jas sap 'sopuny ap ojuawudns
ap

epepijepou

ep

opóeznn

ep

apepissaosu

ep

eageoynsnl

e anb

es-ejuay

TEUOjodeoxa Quauwipaoo!d ap as-ejei anb opueuuojul jeulio)
BANBOUASNÍ & BINuapina 'euBuas ap siguy sou sieuajeuw ap opólsinbe 1811000 opuento

"sojuaLundop Sop asijgue e Jeyjoe) Bsed 'opdejustnaop ep
epejun/ E J9ze] sejuoo ep ogjejseid ep sossasoJd sowixqId sou es-Jejua]y 'osssooId
oe sesadsap sep ogÍeaIssepa! ap ojuatuedue| ap ejou e e oyusdLs ap ogáejnue ap
ejou 9 oyusdus sp ejou e 'sopunj ap ojusuwudns sp ogssesuoa ap ejsodoJd E Jejunp

NIVA Va ISINYNY

SOTavO OYS SNdiNVO

0BSSaDU0N Sp OpoLiad O LU09 apiouloo seua] sp opousd o as Jejjnsuoa opssaduoo Ep
ogjencude ejad jangsuodsa) o esed opudns ajuabe op seua) ap eujluejd e 'ogSejajos
e epeZIjpS! JO; opuenb 'sosssaoJd souwixqud sou opuejunf 'sopuny ap ouamwudns
op ogiezijpuologado E ojuenb soLuajul sej0juoo sop seuoujeuw EJed sepipau Jejopy
“JOD - |EJape4 oLU9AOS Op Quawebed ap
DEUB9 Ojad sigiouafyaua sepeispisuoo ogu sesduos ap opdEzIjpas E opuejtna sndueo
op sepepissssau sep e sojseb sop cjuatuelauejd Joyjatu wn ejej en “epuazes
ep OUBJSIUIW OP Z00Z/S6 o'U BUBLO BP o'| OBME "58 OP 8 E6/999'8 o'U 197 BP pz
objue '|| OstoU| OU OJsodsip 02 opâus]e La 'sesadsap ap ojusuieuolel! sp BIUBUCIO
E JBJJAD E BULOJ Sp 'SOUBSS200U & Sajuauguad sojseb so weuomIodod sopipaouoa
sopunj sp sojusuudns so anb JgueJgb esed quetueleuejd ap souwsiuedau BAjoAuasad
SOTUVO OYS SNdiNVO 0d VHOLINIA

“LE LL'ZO INVIS OBÓUN0:8W BP || LB] Ou ojsods|p oe ojuauudiuna

wa 'sejuoo ep ogjpjsad ep sepugbixa se sepoj uwoo Juduno e opudns o ajuauo
a sopuny ap ojuawudns op sejuoo ap opdejsald Ep asigue eu osouajLo sieiu elas any
SNdiNVO 00 SOANNA J0 OLNINHHANS
Jd SVINO) 3d OyóviSald va OVSVAQUdY Wiãd T3AYSNOdSIN

sopuna ap quawudns
ep apepiepouw ep ogSezign eu erughin a epepjpuojodaoxa
e

Op

UOD

sjangeduoou!

apepieuy

sesadsep

ep ojuauwiyuseld

a

ou

sopun;

euns

ep

cjusuwudns

opóBuIWLOSIO

“BANCOYASNT AS BUBLIAS SP [2UI OU OAJEIOCIOS OB|ES Sp OSN]
"ONJBIOdIOO OBUBS Op OlaLU JOd 'sopuny ap ojuauudns ap sejuoa
ap ogÍejseud E stengajde seuuou sep ojuewudiuna ap eluasny
“SBB SP JOpINAS 08

sopunA ep ojuatuudns Japeouoo Lia ous]ui SjOguoa Ou seyjes

(

6L
|euuou osssoo!d ojad
Oóies ap ogÍejssud Ep no eidioo ep apepiigeiau! e a erpugfuauwa e enbygsnf anb
sojusus|s Sp OuIXEUI O JEjunÍ 'EpeAgoL ajusLuepinSp J8s easp 'sopuny ap ojuauwudns
ap epepiepou ep ogÍezgn ep epepisseosu ep eageoyasnf e enb es-ejuajy
OCVININITAINI OYN

ONNvd OYS SdNyO

"sopunJ ap Quatuudns op sejuos ep ogáejsala E eodLuos —
p'LL te]! 'pL60/002 0BSUNIOBI - [AVIS OP [enuei ou ejsuoo suuojuod 'sopuns ap
ojusuudns sp sejuoo sp ogiejsald ap osseocud op ogânusu! gjauoo E pJed es-Jejualy
“OSS800J0 ap OJ9LUNU OLUSSLU O OpUBZI|gN SOpuny ap ojustudns ap 0gssaau0a Ep
ejsodoJd Ep epejun/ e 1928] sejuoo ep ogóejsaid ep sosseooJd souixqud sou ss-ejus|y

sopuna sp ojuatuudns ep apepiepou ep ogdezign

eu BUgÊin a epepieuojodsaxa E LDO Slaagediodu! sesadsag

"sopun4 ap quewudns

ap SejuDo? ap ogáeIseld Sp ossesoud op ogóisoduioo eu BujBA

*“JOdO - |BJSpaJ oLIBAOS) Op quawebed ap
ogueS Ojad siprua Biauus sepesepisuoo ogu seiduloo ap opdezIjes! e opuejo sndLueo
Op Sepepisssosu sep a sojseB sop ojustelsuejd Joyjau un eóe; ano “epuazes
Ep OUB]SILIN OP Z00Z/6 o'U BUENOS EP "| OBE '9'|S OP 8 EG/999'8 o 197 BP pz
obiuye '|| ostU| OU 0js0dsip 08 ogduaje Wa 'sesadsap ap OjustBuOlDE!] BP BIUGUONO
E JBJASE BUO) Sp 'soupSsedsu 8 sejuauguad sojseB so wauoiodod

sopipaduoo

sopun; sp sojuauudns so anb ueJeb pred quewelauejd ap sousiug9su BAjoruasad
Tvaao HolauIa

"LZ'LL'ZO AVIS OBSUNIOBW BP [| Lia] ou ojsodsip oe ojusuwuiduna

wa 'sejuoo ep opjejsaid ep sepugbixa se sepoj too Juduno e opudns o ajuauo
a sopunj ep ojuawudns op sejuoo ap opdejsaid ep asigue eu osouajuo sieuw eles anp
SAidiNvO 00 SOQNNA 34 OLNINIHANS
3a SVINO? ad OvóviSaud VO OVÍVAOUAY Vidd TIAYSNOdSIU

NICYN VQ 3SNYNY

SOdiNvO SOM 3S0Of OYS SNdiNVO

"oupuBja — 0L0Z/84 NO OBPIÇOY O Suuojuoo 'speprowouods ep oidiouud
0B BIOUBAISSGO LIS 'OpeSJaLU ap soe Opeigoo cósud op opdenbape e Juaje e opou
ap segêeco seu) OU|U|LU OU LOD 0SB1d ap esinbsad sossed0!d souIxqud SOU JEzI|BSW
“OUOJ BJ] OjusLuipaooud ap ogdezijea! e 'elas
no 'jguuou ossescud o Jepuende wessod ogu anb 8 996LIZLIEZ SP Z/B'€6 ou Ojaneg
op 'sp ODE Op 'l|| E | suB]] sou sejsinasd segõenys sep euN ajusujpa uezuS]|aeJeo
Se as Opuea|uaA esapa; ouJ2A0B op ojuatuebed ap ogueo
seapolnsni/sagóguuojui
O UJOO OpÍEZIES! E EJed apepieuojadaoxa ap Jajgieo o ejuawesoJoBu Jenasao “jeuuou ossso01d ojad
ojjuas ap opdejseud Ep no eiduoo ep apepigeiau e a epugbiauis e anbygsnf anb
Jas easp 'sopuny ap ojuatuudns
sojuatueja ap ouixeLu O Jejunl 'epeagou ejustepiap
ap spepiepow ep opSezimn ap epepisssosu ep eageoggsnf e anb as-jejua)y

“DBJS9L) & Qjustue5io 'oquauelaueld Op OUBISIUIA OP 'OpÍBULOJU]
ep eibojouoa| à eons|Bo7 ap ejunipy-euejaDes Ep 'Z00z ap OJquiazap ap 6) Sp 'SQ o
BABLUON BUELOA OXGUY OP Z'G WB] LICO OpJODB ap 'ossed0!d oe sepejun weio) enb
seujo; Se Sepoy opeougnu a jpuanbas ELO) Sp OpeJsunu JEjSo PlaAsp 0ssasoud (O)
NIGVA VO ISINYNY

VISIA VOS VO OVO OYS SNdNVO,

"ouguB|d — 002/84 NOL OBpugoy O suuojuos 'spepituouoss ep oidjouud
08 BDUBAISSGO LU “OpeSJaLU Sp SOe OpeIgoo Cósud op opóenbape E Juaje E opou
ap 'sagõejoo seu] oulu|t ou oo odeud ap esinbsad sossasoud soLixqud SOU JEZI2Sy]

"opeoJau ap odaud ap esinbsad ap erpugsny

“sopuna ap quewudns
ep apepijepow ep ogóezinn eu erugfin a apepijeuolodeoxa
e

op

LOO

SioAgediwoou!

apepieuy

ep

sesadsag

ojusuyouseld

e

sopunj

ou. ejupns

ap

ojuswudns

ogSeujtuuasia

"sopunA

ap quewudns ap osssood ou Bougru a ogdeJawnu ep eougsny

“opeoJeu ap odeud ep esinbsad ap eugsny

E

08

3d

SVINO)

Ja

OyóViSItd

VC

SNdWyo 0G SOQNNA JA OLNINIHANS
OVÍVAOUdY Vlad T3AYSNOdSIU

"ouguala — OL0Z/84 NO OBPIgOY O auLojuoo 'spepiouoos ep oidjauud

"opedsau ap oSeud ep esinbsed ap eugsny

0B BIDUBASSGO LUB 'OpeJSLU ap SOB OpeIqoa 0Seud op opdenbape E Jusje e opou ap

NIOvA va ISINYNT INI

andou OYS ShdiNyo

'sagÕEj0o Se)] OLIuIL OU Ludo 0Seud ap esinbsad E sosseooJd sowixgud sou JezIjpay
“OUQJENOI] QJuaLu|paooud ap opdeZIpaI E 'eles
no 'jguuou ossaa0ud o Jepsende wessod ogu anb 8 996L/ZLIEZ AP 'T/9'E6 «U jeag
op 'gp objue op || E | sua]| sou sejsinaud sagõenyis sep eun ajuauBau WEzus|oeJpo
seAgeounsn(/SSgÍBULOJU! SE 25 OpuBI|uBA |pJSpaj ouaAob op ojuauweded ap ogueo
O LJ0OD OpÍBZI|BB! E BIRO apepijpuoldaaxa ap JajeJpo O ejuauesoJobu Jenasao “jguyou ossesoud ojad
Oónas ap ogsejsaid Ep No eJduoo ep apepigemu! E a epugfiawa e anbygsnf enb

sopuns sp ojuswudns ep apepijepou ep ogóezign
eu BUgÊIn à apepijeuolodaaxa E LOS siaageduooul sessdssg

sojuaua|a ep oLuIXEL O Jejunl 'EpeAgoL ajuatuepiASp J2s sap 'sopuny sp quedas

so apepijepou

ep ogdezpn

ep apepissaoau

ep eageounsn/ e anb es-sejuay

"OBÍBUOO Sp ELES eja) elas anb ouEssadau

9 SIENSEpES SOpep sou apepuenhau| euwnbje epenasgo elas ose”) "oquedus ap
ejou e too 'efas no 'osinaai 0 opeoide sndueo oe staagedios J8s wanap enb sieosiy
sojuauundop sou sopensibas stegsepeo sopep so segóisinbe seuixqud seu Jenasao

NIVA VO ISINYNV NI

INDO OYS SNdWyO

"sojusLundop sop asijgue
& JBJ|2B) BJRd 'ogdejuaunDop ep epejun/ e Jezey sejuoo ap ogóejseid ep sossasoJd
SOuIXQJd SOU SS-JEjUB]y "0SSB001d OB OyuadWI-S1g & OjuateSue| ap Ejou 'euejsis
ap.ejou “oyuadua op ogáejnue ap ejou 'opeade ogu opjes op (NS) ojuauluyjoses
ap ajueacuduoo 'oyusdis sp ejou 'opsseduoo ep ejsodoud ep eldço e Jejunç
“J9dO — |BJapa4 ouros op ouauedeg sp
OBuB9 Ojad siejpuaBisus sepesspisuoa ogu seiduioo ap ogáezijpa! E opuejina snduueo)
op sepepissaaeu sep a sojseb sop ojusuweleuejd Joyjetu un pSe] en epuszes
EP OUB]SILIA OP Z00Z/6 o'U BUBHOA BP | OBME '',$ OP 8 E6/9998 o'U 197 BP fz
oBye '|| Ost2u] OU ojsodsip 02 opáuaje wa 'sesadsap ap ojuswevo|9e)) Sp BUQUODO
B JEYAB E BULO) Sp 'soUBSSaoaU & Sajuauguad sojseb so wauojaodosd sopipaouoo
sopuny sp sojuauudns so anb queJgb led ojusuwefaue|d ap souis|updau BAjOAUSSad
Onvd OYS SNdNVO 00 JO LINIO

'sndueo Op sieuSEpeo SOpep sop ojuaulyousaid op BIuasny

“ONJBJOdIOO OGUEI OP Olau JOd 'sopuny ap ojuauudns ap sejuoo
ap opÓEjseId E siaagajde seuou sep ojuatuuduno ap etuasny

"VEL WO IAVIS OBÍUN]OIB BP | | Lua)! ou ojsodsip oe ojuauwudiuna

OQVINININIAI OYN

ONNvd OYS SNdivO

wa 'sejuoo ep ogóejseid ep sepugbixa se sepoj us Juduno e opudns o ajusuo
a sopuny ap ojuauudns op sejuoo ep opdejseid ep esijeue eu osouejuo sieu elas ant)
SNdiWiyo 00 SOQNNA 3d OLNINISdNS
3a SVINO) 3a OvóviS3ud VO OVÁVAOUdY Vidd T3AYSNOdSIU

"ougueld — 002/84 NOLL OBpIgoy O suuojuoo 'spepiolwouoos ep oidjouud

OP PIDUBAISSGO LIS 'OpRDJGLI Gp SOR Opeigoo ojsud op ogjenbape e Jusje E opouw
ap 'sagÕE]DO SEI) OLUIUILU OU LUCO 0581d ep esinbsed sossad0ud souIxqud SOU JeZI[BSH
"OUOJEjHD!| OjuawipsooJd ap ogdez|pa) E 'elas
no 'jeuuou ossasoud o Jepuenbe wessod ogu enb 8 996L/ZLIEZ SP 'Z/8'€6 ou asd
op 'Gp obiue Op '|I| E | Sus]| sou sejsinaJd sagóenyIs Sep EuIN ajusulBe! WEZUS|IBJRO
seAgBoygsni/segáBuuoju se &s OpuBojuaA 'jpjapa; oueAob op quawebed ap ogues
O UJOD OpÍEZIpS! E BIRd apepipuojodaoxa ap Jejeleo o ajusuesoJobu Jenasgo -

“opeoJauu ap o9aud ap esinbsad ap ejuasny

I8

"LE 'LE'ZO AVIS OBSUngoei ep || ta]! ou ojsodsip oe ojusuwuduna
wa 'sejuoo ep ogjejsaid ep sepugbixo se sepoj wo Juduno e opudns o ajuauo
op sejuoo ap ogáejseid Ep esijpue eu osouajua sieu efas ento
a sopunj ep quauwudns
SNdiNVO 00 SOQNNI 3 OLNINTHANS

3a

SVINOD 3a

OvóviSIud

VC

T3AYSNOdSIN

Wiad

OVÓVAQUdY

VEL VZO aviS
ogSUn0JBIN BP OL'p'LL Lua] ou ojsodsip oe ojusuidino wa 'sopuny ap ojuawudns
op sejuoo ep opdejsaid ep seiugbixa se sepoy ap cjuewudino o eJed Jejualy
"sojusunaop sop asijpue E
J2W|I2B) BJBO 'sOpuny ap ouetudns ap ogsseouoo ep ejsodoJd epeo ta opdejuatunaop
ep epejun/ e Jeze] sEjuOO ep opÍejssid ep sossesoud souwixqud sou as-sejualy BINJEUISSY
!

f

“OAgBJOIOO OgUEI OP Olauu JOd 'sopuny ap ojuauwudns ap sejuco
ap opóejsaid E siaABojde seuuou sep ojuawuudina sp eugsny
+

"sopunJ ep queuudns
ap sejuoo ap ogÍejseid ep osseoo!d op opÍisoduioo eu pues

:BJeQ

apepijeuls
oU OUUAdiUS SUUOjUOO OjuSLUNDop
MN

OQVINININAINI OYN

OHNIZOYLHIS SdiNyO

ajsau opeuojouau!

OáInas
see
BE

0

opejsasd
TE

O
104

“BINJBUISSE à BJep 'apepijeuy ens 'opejssud/opiqeas: 10] odiNasjeusjeu o enb
ajsuoo apuo 'ejpuBiayS Spepijbe JolBt eJed 'oxege oquiuea o Jezi|n sowusbns "sesadsap seLIxQud seu
ajsaje O SeJdLoo sep ejugjisinhas oe JBjjajos BJed as-Jejusje a jeusjeu op ojuaulgaaau
ap opejssje O Ejuaseide ogu enb ojusuundop op ogSezuejndes e Jeluspinola
"opudns oudqud O ojad ogu a JopiNas
Ono J0d OpezIjpas JS BIaAap ajsa 8 ajssje soLUXQId SO Wajuaje as ento oyuadia
op Jossita OBBIO Op atuou ua 'opáeoide eJed opexy opousd op oqusp epipuasiduos
a ougJauNU Op EBagua ap E Jous|sod no |enbi ejep wa opLuooo eyus) oessitta elno
|BUIÔuO SjuBADIdLIOO US 'sepenjaja Lueio sejsa anb wa segóipuos sep ojusussyuco
euua] enb Jopinas ogno Jd epejssje ejuauepiep Jejsa pJanap sepezipal
sesadsep sep ogóenoiduoo w, EL Wal 'LZ'LLZ0 I4VIS OpSunoe eusojuos
“JOD = |BJ9pas OUISAOS) Op Quawedeg ep ogueo ojad
SeJduCO Sp OpÍBZIE8! E OpuEjIAS sndlue”) Op sapepisssoau a sojseb sop ojuawelauejd
Joujeu! wn weSe; anb sowusBns apepiepuabisua opezuejpeeo 10j Ogu apuo
'JOdO - |BlSpaJ OUIBAOS) OP Quewebed Sp OBuBS Ojad selduioo opezijpiuspias 104
INDOu OYS SAdWYO 00 NyVUIS HOLINIA
“LE LL'ZO ISVIS 0gdUNOBW Ep | L tuay ou ojsodsip oe ojuesuudiuno
wa 'sEjuOO Gp OgÍejsaid Ep sewugbixa se sepoj Loo Judiuna e opudns O ejusuo
a sopunjy sp ojusuwudns op sejuoo ap opóejssud ep esijpue eu osouajua sieuw efas ant)

"Dsaje,
op otauu j0d 'stgusjeuw ap ojusungaaa! op ogdeAcIdLCa ep Eyes

Ts
“|O ouBIg ou ogdesjand Janbjenb ap sajue ogsiAs! BuN
WaZE] E OSINDUOS OP OESSILUOS Ep 3 S20SSAA SP OB]S9S) BP SSJOpIASS SO JEjuauQ BUG JejpJES ap SOjuaundop sou JOpiNas ojad SOpeLuojui Sopep sop eipuguajuoa
"OUO]B
B SalopinIas SOAOU SOp essod ap Oje Ojad siaagsuOdSa! SSIOpiNas SO JEJUSLO

“eWeju| eUOypny ap apepiur E sopesuade Seugssadau sojusundop so
LOS SJuauEjun( OESSILUpE ap SOSS800Id SO OpuBIAUS 'Ejauco opÍeuuoju| E Jezuejndey

-jgossad OBÍBII]Uap! ap Sojusundop sou SOpep ap BOUGBINa

“SOJUSWINDOp SOAgSadSS) SO WOS sougjnuLo; sou
sepijougald sagáBuuOjul SE LBIIJUOS SEJOpiNas SOAOU SOp 9ssod ap oje ou anb esed
OBSSILIPE Sp SOSSS901d SOp ogânisu! Ejad sianpsuodsa! selopinas soe ojusueuta! |
"BSIIBUE | SOU
eJed NIQY) 8 SO-Binua a sopejo BuIDE SOSsa00!d SOU SeJopeaues sepipeu se Jejopy
“sejuapaoxa
uso; anb Sojuauundop SO JOpINOS OB LBAjOA9p enb a OpssILIpe ep ossedoid
O Joduoo BJed BUPSSSdSU OpÍEjUSUNdOp BP ISi-josto Un Lisjogejs E opSsIupe
ap sojustundop sop sojusulgeds! sojad siaapsuodse! seopjues so Jejusuo “BSIJBUÊ

eJed NIQYN E Soja 9 SOpejta euIdR SOSSS00Id SOU SEJOpesues sepipaui se Jejopy

"OQUIUBS JOd no oquasa J0d obieo a ojejduos swou o uso sopesyguapi elas seyauo ap

no JOPINSS Op EImeUIsse ap oduwea wenssod enb sojuatundop 8 soue|nuo; so ent)
“BuJSJu| BUONpNY Sp apeplun

sipossed

SOpep

. 'SOPIILIPE SSJOpINES SOB Jd]

op jenuy ajsnly ap sagóBie|oag SE 0sseoy ap opdezuojny ap ougjnuio; op ojooojoud

ap ojoyueo o welgbagua E assod ap oje o wezijea! anb staagsuodsas so Jeule! |-

“aSjpue

gJed NIGVN E So-Binua a Sopejo BujoB SOSsS00Jd SOU SEJOpeaues sepipalu se Jejopy
"SOuQjeBugo sojusunaop so sopo) ap eBagua e tusjuajuoo
E 'SeJOpINaS SOAOU ap 'essod Ep OJe OjSd SIaAgSUOdSa! SSJOpINaS SO JEJUSUO

NIGVA VN 3SNYNY NI

Sv0SSad
3d OV1S39 30 VISO Lada

"SOPep SOp OUB|NULIO)
OU OLUSSLU OP OPIg298I UN LOS “JOpIuaS 08 anBagua 10 opuenb e a epqjtua 10) opuenb
ap EJEp E JELOjoLBL OLUOO WBQ 'opipadxe 10] anb ojusunaop ou sopuasu! sopep sop
OuB]ul a/OJUOS BJRd OSSSOCId OU OAY SP EJISVEO Sp oug|nuuo) o Jejunf ap epuguodui
E BIgOS JOPINSS Op Ejsed Ep ogdeziuefio ejad siangsuodsa! saJopinas so JEjusuo
"sopiyous sad

aJuaLEPIADp LEIO) SOdLUBI SO SOPO] SS OESSILUPE ap Sossso01d Souw|xqud SOU Jejualy
"SOplILUPE SaJopinas
sojad soue|nuLO; SOp ojejdiuos ojusulyauseid op ejuguodu! E eigos sopiupe
SSJ0piNas SOp sosse90ud sop opdeziuehio ejad sjangsuodsa! seJopinas SO JEjusuO
OYSSINAV Jd SOSSII0OHd

ojusullypused

ou

"SOLEjNULO)
elugBisaa

"sojusunoop ap epepajdng

“sOjuauundop sou seJopinas sop ogdeaynusp! ap eIugsny

Ep SSIBUE BJPÓ JEIALS B SOPEJIS BLUE SOSSS90JM SOU SBIOpBSUES SEpIpalU SE JEJOPY

“Opienxa 10) jenb op coluonaja odsapua ou ojuaundop op apepiguejne
ep ogóeuuyuoo e sode “eles no 'soouonaja sola ap sopienXa sojusundop so Jejsa]y
“oquiueo Jod no ojajdioo euou nas o Loo opuBoyguap! a
eInjeuisse 'ogjponuajne ep ejep :sodLueo sajuinhas so opusypuseld a jeulbuo o tod
BIG]UO9, OQUUES O OpUBIO|09 'JEUIBUO O LUCO SJB]uOD ojustunaop op opônpoldes e as
JEJSaJe E SOJuSLNDop ap seidoa ap ouauulgaoa! ojad |aAgsUOdSa! JOPINSS O JEjUSUO

sop

sojusundop

sop

"SOpnILPE SSJOpiNas sojad sopejuaseide
seidoo seu opieoguane ep epuasny

OPIILUPE JOPIISS OE Jdil
.
op jenuy sjsnfy ap segdeJejpag se 08Seoy ap opjezuojny ep
OUB|NULO Sp 0/090]01d op ejueacuduoS op eBagua ep eougsny

"soug]eBugo sojustunaop ap elugsny

"ONgy ap

BIIGLEO SP OUB]NULO] O OBSSILIPB ap SOSSS90Id SOU EJSUOD OEN

:souB|NtuO) SOU SOPEp ap ojuauypussid ap elugsny

“Sa OP OBSSILIPE 9p SOSSES0Id SOp SSIpUV :OdOISI
SLOZIZOO OQ LVTIE 00 o N

>

E8

“SOpIyOUSBJd Og]Sa SOLIBI SO SOPO]

as a senbagus weJo; sougjeBugo sojuaunaop so es Wejusjucoe sagóejustundop
sep ojusulgaas! op oj2 ou pJed opóejeNLOS Ejad siaagsuOdsa! SeJopinas so Jejusuo

sougieBugo sojuaunsop ap epuasny

ap apepiur) E Soj-BIAUS & SOPEJI BLUIIDE SOSSS00Jd SOU SBIOpESUBS Sepipeu Se Jejopy

“sojuauinoop
8 SOUB|NUVO] SOU SOpep ap ojusulypusaid ap epugsny

OBÍBJBIJUOS E BJRO SEUESSS0AU SOQÃBULOJU| SE WIB]SUOS SPUO OUE|NUNO) LUN JEJOQRII -

"ojeguos ou oyjeqei ap aulbes op ogóeuuojui sp erugsny

“SSIBUE BJBM BLUS]U| BUOJpNY

NIOvN VO ISMYNY

SvOSSad 30 VISOLIHIO

“SOpejequos sonou
sojad soLuEg|NUNO; SOp ojejdtuoo oqueuwyDuseld op epuEuod! e augos opejeguoo
JOpias op osseocud op ogóeziuefio ejed siangsuodsa! SeJopias SO JEJUSUO
"sndwgo so aqua opSeziuoped ejsixa anb psd 'ojnysans/oupsoduis) ep
OIYEOdWIL 3 OLNLLSANS JA OVÍVIVELNOD JA SOSSIIOHA
"Sepejnoaxa SegÃe Sep SOLUOjEquiIdLUICO SOjuauwndop
sop Lequie] e |enue|W Op eldço eu euIaju| euojpny ep epeplun E JeÚuItueoua

OPINONUSSSp
jenuey] Op OpnSjudo O u0d OBSSIWpe Sp OSSS90d OU SOpIAOAUS SO SOpO] Jeule! |
"SBJOPINBS SOP OJUBLIDIYUDO

NOVA Va ISINYNY

Sv0OSSad 30 VINOLISIO

eJed dSal Op ODlUQNaj CÓóBiapus ou OESSIWPy Sp Osses0ug ap jenue| O JEdjqna
“SeQÓBULOJUI SE JRJOUjaUU
"
8 JEZIUOIped Sp ojnul O uOo jenuew tn opusajoaussap 'jBuOISSILIpE ossejoJd
op (Soug|nuuo; 8 seuuou) sojustupeaoJd so 8 sengessIuLUpe SEUgO! SE JEZIBULOS
“BOIpUNF EUOpeINdOIA E EjjNSUOO WBSE| 'BPIMp ap Oseo uia '8 'osInduoo op

|Bypa Op sojsinhas sou Leipenbua as sopejuaseide sojuatundop so as usIesIjBuR E

assod ap oje Ou ogÍEjusunaop ep asijgue ejad sianesuodsa! SeJopinas so JEjuauo “BSIpue eJed eusaju| euoupny
ap epepiur] E Oj-BIAUB & SOPEjO BLUE SOSSSO0Id SOU SEJOPESUES SEpipalu se Jejopy
“QUBUIDUGA Sp SEJEp sens ap Bpugpesajue uos
siBypa SOp SpepIjea ap sozeld sop opSebouoId e Lussapaoold E osIndu0o ep sieypa sop
OjusSuWDUSA ap SOzEJd SOp Ojuaweyueduose ojad siangsuodse! seJopINas so JEjusuo
“SBPNIU OBJSa sepejuaselde seidoo Se aS WBJBOIUBA
E SBJOpiNas SOAOU SOp assod ep oje ojad siaagsuodsa! seJopinas so JEjuSuo)

“OBSSILUPE ap
sossea0Jd SOp Seungoy 3 SojuaLupsooJd Sp |EnuBIN Sp BIduasny

“OSIN9UOM OP |BNp3 OU opexy 10) nb
op essod ep je ou opÍejn) ep ojusuespenbus ap epugfeNg
"9pepIBA 9p ozeJd O Jauoosuem sode

apepiea ap ogáeBouoid ap [epa ap ogáeayga! ap ogóBojana

'ojuaLunaop ap eidoo e jane)

“NIVA

E opesusde Ojustundop o Loo ejuswejunf oessiupe ap osseood O Jejuasaide a
(ig0g og5eJbaju| ap eweBIBols) Sd OP [aa!ba] EIdoo BUIN OpNIWpe JOpINAS DE JEJ/aoS
“esIBUe BJBd ELUSju| RUOUPNY
ap apepIur) E O-BIAUS E SOpeIjo BLUI/NB SOSS8001d SOU SEJOPBaUES SEPIpou Se JEjOpy
“OBJS20) & QuaLuBdIO Quewelaueia Op OUB]SILI OP 'ogdeuLOju]

NIGVN VQ aSNYNY

SvOSSad 3]
SvOSSad OYLSIS J0 VINOLIAIO

ep eibojouaa| à Eans|BO7 ap ejunfpy-euejasas ep 'Zo0z ep CIquazep ap 61 ap 'SQ od

sop

edeoeNUOO

EU

SEN]

nojo

ogóBISLINU

Sp

"sossaooud
epugsny

BAJBUUON BUBLHOA OXSUY OP Z'G LS)! LDO Op109B ap '0ssao01d oe sepeunf tuesoj anb
seujoy SE SEpoy opeougru a 'jeruenbas guuo) eu 'opeJsunu Jejsa BIaAap osssocud ()

“SOPLJOD0 SOJB] SOp ESIBojouoJ eougnbas eu sojusuundop so tusuejunf E
SSIOPINBS SOAOU SOp aSSOd BP OJe OU SEOSSAd SP OE]SaS) ap ssiopinas so Jejusuo (q
“esIjpue

OBÍEJUSUINDOp BU BIIDOjOUOJO LGPJO EJjSA

BJed BuISju| BUONPNy ap apeptur) & oj-BiAua 'ejusuuoua|sod “a 'seyjo) se opueougnu

8 OpuBsaLunua! 'EoBOjouO! Liapio Lua 'ossedold ou Eyp3 Op opósioo E Jazes

“oBIUN

ep |BJO OuBI] OU sagdeajgnd wa seçdealgas ap osseoxa

+8
“0850010 O JOdLOS BIRO BUBSSS0aU OBÍEjUSLINIOP BP IS||-jDaUD Walogeja

E Sojnjysqns/sougsodLus) sp opóBjeNuCO Ejad siaapsuOdse! SaJopiNas So JEjuau(
“BSI|GUE BJEd BuISJU| BUONPNY

“NOa ou opesjgnd ojenuos op ojenxa op epejun ep eiugsny

“SOpejo PLUIDE SOpEJeJuOS SOp Osse001d O Joduod BIRd EInyeqe

"NO OU opeojqnd einueay ap Iejipa ep epejunf ap eougsny

ap epepiuh E soj-ginua a SOpejo ELUIDE SOSSBI0Jd SOU SBJOPESUES SEpIpauu Se JEjOpy
ap |eupe op eidoo e ojnysqnsougsoduia] sp ogáeleguos ap ossaooud oe Jejunp
“OSSB901d O JOdUIOS BIRO BUESSSIAU OBJEJUSLUNIOP BP IsI-YI949 Lusogeja
E Ssojnysqns/sougsodia) ap ogóejeNuoo Ejad siangsuodsa! SeJopiuas SO JEjuGuO

“asI|gue BJed euIaju| euogpny
ap apeplur E Soj-BInUa & SOpejj BLUE SOSSSI0Jd SOU SBIOPRSUES SEPIpSu Se Jejopy
“DBJSaL) à Qjusuiedio 'ojusueleuela Op OuGIsIuI Op 'opjeuuoju|

sop

edeoB]UCO

BU Seujo;

noja

ogóBIBuinu

ep

“sossaooud
eluasny

ep eibojouas| 8 ESNS|BO7 ep Ejun(py-EuEjaNOS EP 'Z00Z SP CIqUEZap ep 61 Sp 'G0 ou
PAJBULION BUBVOA OXSUY OP Z'G US] LOCO OpI0OB ap 'ossad0:d oe sepejunt elo) anb
seyjo; se sepo) 'opeougru a 'jepuanbas euuo; EU 'OpeJSunu JBjSa BI2A8p 0ssed0Id O

"SOPIN090 SO] SOp ESIBojouoI ejuanbas EU sojuawndop
so weJejun e opáEjeguos Ep OJe OU S20SSAd SP OB]SSS) ap SaJOpIAaS SO JEjuauo (q

'PoIBOjouoJ LuapJo Lua Og]sa 0gU SOjusuIndod]

“aSIpUê pJPd
j
euSJu| BUOJPNY Sp Spepiur & Oj-ginus 'ajusuuoua|sod 'a 'opueaugru a opuessunuss

'eoiBOjOUOID WISPIO L2 '0SSS90Jd OU SEYjO; Sep ejougnbas ep opóauoo E Jazeu (e
“asipue pJed euoypny
ap epepiur) E SO-giAUS & SOPEJO ELI/DB SOSSS01d SOU SEJOpeaUES SEpIpaLU SE JBJopy

"SOjuSLUNDOp SOAgDadSa! SO UIDO OpJ0DB
ap OB]SS SOUE|NULO; SOU SEpIyDUBSId SagÍBuiOju! SE BS LBIJUOO SOjusLUNIOp SOp

*SOUBJNUNO] SOU & OUjEqe
ep oleguoo ou sjpossad SOpep ap ajuafisnp ojuaulyusela

ojuauulgaos! op oje ou enb pJpd ogÍejeguos ejad sianpsuodsa! seJopias so Jeula! |

"sejuepaoxa
elo] anb sojuauinoop so opejenuoo oe ueAOASp a opdEjEquOS ap ossascud
O JOdLUOD BJEd EUESSSoeU OBÃEJUSLINIOp BP JSI-jOB4D LN uisIogeja E opóejeguos
ap SsojuaLindop sop sojuawlgaos! sojad siaapsuodsa! selopinas so Jejusuo -

“OSSS00Id OU SOjuSWnd0p Sp spepiidna

“eúaju] BUONPNY Sp Spepiur)

Ep SSIJPUE BJPÁ JBIAUS O SOPEJIO BLIIDE SOSSS00Id SOU SEJOpeaues Sepipalu se JEjopy

NIQYN VO ASNYNY

SvOSSad 30 VINOLISIO

"OQUILEO
Jod no ojuosa Jod oBieo & ojejdiuoa suiou O uco sopeoynuap! weles 'seyayo ep
n0/8 JOPIUSS Op EInjBuisse ap odtuga Lienssod anb 'sojuatundop a soug|nuuo) so ant

“asIjBue BJed EUISJU] BUOIpNy
ap epepluf) E SO-BIAUS 8 SOPEjO SOSSed0Id SOU SEJOpeSUES SEpIpol Se Jejopy
“Opjenxa 10) jenb op oolugnaja odsiapua ou Ojuauwndop op apepiaguajne
ep opÍeuuguos e sode 'e(as no 'sooluguaja Sotau ap SOpIeIXe SOjuSLINIOp SO Jejss|y

"SOJU9LUNIOP SOU SSJOPINIAS SOp OBáBOUNUAPI Sp BUGSNY

sop

“SOpIyUpe sopejeguos sojad sopejusselde
seidoo seu ogSeogusne ap ejpugsny

"OQUIUED JOd NO OJajdLuOS SuoU nas O L1CO OpuBIyNuapl &
eimpuisse 'ogÍeonuajne ep ejep :sodueo sejuinas so opuayouseld e jeulbuo o Luca
eI8JUO9, OQLILBO O OpuBdOj09 'jeulBuo o ca atejuoo oquetunaop op ogónpoldes e enb
JeJSaJE E SOJuSLUNDOp 9p Seidoo ep ojustuigaaa! ojad jaagsuodsa! JOpIMaS O JEJUSUO
“SOpILUpE SOR Jd]

squeuwndop

ep ojouueo O JeBagua E ogÍejeguoo ep osseso!d ojad siangsuodsa! SO JEuIal| “asi BUB BJBO BUISJU| BuOJpny
ap apepiur E SOj-BIAUS 9 SOPEJ; BL/DE SOSSB90Jd SOU SEJOPBIUES SEp|pau se Jejopy

op ojooojoud op ejueaoJduioo o opejeguoo oe JeBagua Bjea

op jenuy ajsnfy ap segóBiejpag SE Ossaoy ap opÍBzZUOINy ap OugjnuuO op ojosojoud

“du Op jenuy
ajsnfy ap sagóeienag Se 0sseoy ap ogÍezuo]ny ep oug|nuLos

s8

“Buu euo]pny sp epepiur ejad asigue ap ossaoold Lua

DIA JA TVLOL
oB]So Sage puauiodel (enou a ejuanbulo a ojuso) 69, 'sepejusuajduui sjialijóioid uBJO] SSgÍBpusuose! (senp) Z :SVONIONIA SIQÍVANINO

eyjue|d eu epeulutos!p g)Sa JOjsSb op engeoynsnf y 'sepejustua|du! wesoy ogu (senp s ejula) ZZ :SVAVINVTIdINI OYN SIQÍVANINODAIA JA TV LOL
DIA JA TV LOL
sepejuatus|duu! ajuaueus|d weJo; (enouszep) 6) :SVAVINVTIdINI SIQÍVANINO

(senp a sejusznp) zoz :OIDJIMIXI ON SVAILINI SIQÍVANINODIN JA TV LOL

sepejnoaxa Saçõe Sep SOUOIEgodLUOS SOjusLuNdop
LISqueE] é [enuely op eidoo eun eleju, euoypny ep apepiun) E Jequiueaua
"OPINONUGSSP

[ENUBH] Op opnajuoo o Loo ogáejeguos ap ossasoJd ou sopiajonus So sopo Jeutai |
"Ossa001d

“opBjeguos ap

sosse001d SOp SEUpoy a SOjuau|pso0Ia ap |enuBi ap epuasny
“

ou SOPINOALS SeJopiues Sop ojususuuoo eled dSsI Op oaluogaja cdsapua
ou SouBIOduS | ap a Sojmysqns ep opóejeguos ap 0ssesold ap jEnuB| O Jed ana
SaOSBLLIO]UI SE JEJOYjSU à Jeziuosped ep oymul o
LUO9 [ENUBLU LN OpuaAjoAuasap 'souBiodLua] a Sojyysqns ap ogóejenuos ap ossesoud
op (soug|nuo; 8 SEuuou) SOjusuIpso0d SO & SEABJSIUILIPE SEUJOJ SE JEZIBULOS
NIQvA VO ISNYNY

Sv0OSSad 30 VISOLIdIO

“0ssa901d 08 Sopesusde Sojusundop ap 05ss0x3

“DSSe00!d DB sepexaur waslas

e seidoo ap epepquenb ep epepissaoau |pe! E sopejeguoS sorou sop opdejuawnop
ep ebaqua ep oje ou opeojuaa Elas enb seossad Sp 0B]SaL) Sp SSIOpiMas SO JEjJUSUO)
eopunç euopeinaoid
B 0SS8001d O JBUUILUBOLS 'OpÍEjUSLNDOP Ep EpIANp ap oseo ou 'fegpa ou epibixa
B LUOO OpJCOB SP EJSa ojepipueo ojad epejuasside opdeInyg E as LuaJesipue E songajas
sosseacud ap seoueq sejad sejuedioged so a siangsuodsa! SSJOpiuss SO JEjusuO “BsIJpUe

eJ2d BLJSJU| BUOJIpNy Sp apepiun E o-ginua 8 osseo0ud O JoduoS eJed ojeguos op
ojenxe op eidça e sopejo ojnynsans/ougsodLua] ap opÍpjeguoa ap ossesoud ve Jejunç

ep

oj

ou

"OSINauOS OP [Epa Ou OpexI Op O Lu0D OpdBjeguos
oeóema ep ojuemeipenbus ou ejugbisag

VIII- DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA
INTERNA AO LONGO DO EXERCÍCIO
Durante o exercício a Unidade de Auditoria Interna buscou auxiliar a gestão no
desenvolvimento da administração do órgão, sempre no âmbito do cumprimento da legalidade, bem
como na verificação dos procedimentos internos tratados e executados dentro da Instituição.

Foram promovidos os seguintes benefícios: .,
1.
2.

3.

4.

Através dos Comunicados de Auditoria os departamentos internos são alertados acerca dos

riscos diagnosticados em Trabalhos de Auditoria, podendo analisa-los e buscar respostas e

compromissos com a sua minimização;

Todas as solicitações emanadas dos órgãos de controle foram analisadas e respondidas pela

Unidade de Auditoria Interna, buscando aprimorar os trabalhos da gestão, buscando elementos
que assegurem o cumprimento dos preceitos legais da administração pública.
Foram efetuadas auditorias na GESTÃO FINANCEIRA do órgão, no âmbito dos Adiantamentos
de Diárias e Passagens no sentido de identificar o cumprimento das normas relativas aos
processos de Concessão de Diárias e Passagens, verificando se os servidores absorveram
adequadamente as normas e procedimentos explicitados em seus treinamentos, culminando por
eliminar eventuais riscos durante a execução do processo.

Foram efetuadas auditorias na GESTÃO FINANCEIRA do órgão, no âmbito de Suprimento de
Fundos / Cartão Corporativo, no sentido de analisar os riscos iminentes ao processo de controle
do uso do Cartão Corporativo pelo suprido e o cumprimento dos Decretos 5.355/2005 e
6.370/2008, verificando se o mesmo está sendo utilizado para os fins a que se destina, evitando

5.

os riscos de uso irregular.
Foram efetuadas auditorias na GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS do órgão, no âmbito de
admissão de novos servidores e de contratação de prestação de serviço por tempo determinado,

gerando para a gestão a posição do órgão dentro dos aspectos da legalidade dos processos de

Admissão e de Contratação de Prestação de Serviço por Tempo Determinado, averiguando se

6.

os atos em referência foram registrados no SISAC em consonância com a Instrução Normativa
nº 55/2007.
Foram gerados 15 (quinze) relatórios de acompanhamento de recomendações das auditorias

anteriores, no sentido de eliminar os riscos encontrados nos trabalhos, sempre no sentido de

reiterar à gestão suporte para que todos os preceitos legais da administração pública estejam
sendo cumpridos, evitando riscos futuros.

A Unidade de Auditoria Interna tem evitado, dentro do escopo de sua atuação, evitar
ser considerada uma atividade que vem apenas em auxílio ao gestor na detecção de fraudes, mas sim
delimitar suas atividades do ponto de vista operacional e de decisão, vindo beneficiar e aprimorar a forma

como os processos e controles internos são abordados, sempre no sentido de minimizar e eliminar os
eventuais riscos.
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Ao
Senhor Roberto César de Oliveira Viégas
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo

Avenida Prestes Maia, 733 — 14.º andar — Centro

01031-001 — São Paulo - SP

Assunto:

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT

Senhor Chefe,

Cumprimentando-o, em atendimento a determinação contida
nos artigos 14.º e 16.º da Instrução Normativa n.º 24, de 17 de novembro de
2015, da
ANUAL
Instituto
referente

Controladoria- Geral da União, encaminhamos o RELATÓRIO
DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA— RAINT do
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo-IFSP,
ao exercício de 2015.
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