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NOTA TÉCNICA N
O

  250/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

 

Assunto: Manutenção da Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas 

Estruturadores da Administração Pública Federal – GSISTE em caso de usufruto de 

licença-prêmio.  
 

 

 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

1.  Por intermédio do Ofício Sindsep-DF nº 107/2012, o Sindicato dos 

Servidores Públicos Federais no DF – SINDSEP/DF solicita reconsideração do 

entendimento exarado por intermédio da NOTA TÉCNICA Nº 

672/2009/COGES/SRH/MP, de 1º de dezembro de 2009, que tratou acerca do 

pagamento da Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da 

Administração Pública Federal – GSISTE a servidores investidos em cargo efetivo, 

quando em usufruto da licença-prêmio. 

 

2.   Após análise da matéria, este órgão Central do SIPEC conclui pela 

aplicabilidade do conceito de remuneração trazido no Acórdão TCU nº 1680, de 2005, e 

consequentemente da manutenção da GSISTE durante o usufruto da licença-prêmio. 

 

3.  Diante disso, torne-se parcialmente insubsistente o entendimento 

constante da Nota Técnica nº 672/2009/CGNOR/DENOP/SRH/MP, de 1º de dezembro 

de 2009, no que concerne à impossibilidade de pagamento da GSISTE ao servidor 

afastado para usufruto de licença-prêmio a fim de garantir sua manutenção àqueles 

que usufruírem da referida licença a partir da edição da presente Nota Técnica. 

 

4.  Quanto à aplicação do entendimento esposado na presente Nota Técnica, 

atentar para o disposto na alínea XIII, art. 2º da Lei nº 9.784, de 1999, que veda a 

aplicação retroativa de nova interpretação. 

 

5.  Isto posto, encaminhe-se os autos à Senhora Secretaria de Gestão 

Pública, para aprovação com posterior retorno a esta Departamento de Normas e 
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Procedimentos Judiciais de Pessoal – DENOP para expedição de Ofício ao Sindicato 

dos Servidores Públicos Federais no DF – SINDSEP/DF e arquivamento.  

 

ANÁLISE 

 

6.  Inicialmente, ao tratar do pagamento da Gratificação Temporária das 

Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal – GSISTE a 

servidores investidos em cargo efetivo, quando em usufruto de licenças e afastamentos 

ou na hipótese de cessão, este Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de 

Pessoal – DENOP/SEGEP/MP, exarou a NOTA TÉCNICA Nº 

672/2009/COGES/SRH/MP, de 1º de dezembro de 2009, nestes termos: 

 

3. Contudo, faremos algumas observações no que diz respeito à licença prêmio 

e a percepção da aludida Gratificação pelo servidor, haja vista a omissão 

daquela Procuradoria Federal. 
 
 

4. A licença-prêmio - de acordo com o que preconiza o art.87 da Lei nº 8.112, 

de 1990, em sua redação original – consistia na licença de três meses que o 

servidor fazia jus após cada qüinqüênio ininterrupto de exercício, a título de 

prêmio por assiduidade, com a respectiva remuneração. Registre-se que para o 

gozo de tal licença, o servidor deve ter adquirido esse direito até 15/10/1996, 

nos moldes definidos pelo art.7º da Lei nº 9.527, de 1997. 
 

 

5. Do conceito supra, verifica-se que tal direito que já fora abolido do Regime 

Jurídico de que trata a Lei nº 8.112, de 1990, não tinha uma finalidade expressa, 

mas era tão somente uma bonificação concedida ao servidor pelo tempo de 

exercício. Assim, diferentemente da licença capacitação – que visa possibilitar 

que o servidor se empenhe e tenha tempo hábil para adquirir e reciclar os 

conhecimentos técnicos, intelectuais e práticos necessários ao melhor 

desempenho de suas atribuições - que trará considerável benefício para a 

Administração Pública, a licença-prêmio não gera qualquer benesse ao interesse 

público, mas apenas ao servidor. 
 

 

6. Ademais, há que se ressaltar que o servidor em gozo da licença-prêmio não 

estará efetivamente desempenhando suas funções e, principalmente, as 

atividades inerentes aos Sistemas Estruturados, o que lhe daria direito à 

percepção da GSISTE. Dessa forma, considerando-se que tal gratificação 

somente integra a remuneração do servidor quando em exercício em órgãos ou 

entidades dos Sistemas Estruturados, ela somente continuará sendo devida, nas 

hipóteses em que o afastamento ou a licença se der por fatos alheios à vontade 

do servidor (como, por exemplo, no caso da licença para tratamento da própria 

saúde) ou quando estiver presente o interesse da Administração (o que ocorre na 

hipótese da licença capacitação). 
 

 

7. Assim, embora seja caracterizado como direito adquirido pelo servidor, desde 

que atendidas as condições acima descritas e ainda que seja considerado como 

de efetivo exercício, art. 102 da Lei nº 8.112, de 1990, entendemos que o 

referido afastamento não se dá no interesse da administração e, ainda, que o 

servidor não estará em exercício das atividades inerentes aos órgãos integrantes 

dos sistemas estruturadores, contidas no art. 15 da Lei nº 11.356, de 2006, razão 
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pela qual não fará jus a percepção da GSISTE quando afastado nessa 

modalidade. 
 

8. Assim, ratificamos o entendimento contido no PARECER/SUDENE n.º 

124/2009, no que concerne à legalidade do pagamento da GSISTE quando o 

servidor estiver no gozo da licença capacitação e para tratamento da própria 

saúde. Todavia, o posicionamento desta Coordenação-Geral é de que a 

manutenção do pagamento da mencionada Gratificação ao servidor em gozo da 

licença-prêmio é indevida. 
 

 

7.  Ciente da manifestação supra, o Sindsep-DF protocolou o presente 

pedido de reconsideração, especificamente quanto a manutenção da GSISTE durante o 

afastamento do servidor para o usufruto da licença-prêmio, uma vez que, de acordo com 

o entendimento vigente, sua concessão nesse tipo de afastamento não tem amparo legal. 

 

8.  Em razão do pleito, este Departamento julgou pertinente submeter o 

assunto a uma análise acurada, o que vem a seguir. 

 

- Sobre a licença-prêmio 

 

 

9.  A licença-prêmio foi prevista no art. 87 da Lei nº 8.112, de 1990, que 

assim dispõe, em sua redação original: 

 

Art. 87. Após cada qüinqüênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3 

(três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração 

do cargo efetivo. 
 

§ 1º (vetado) 
 

§ 2º (vetado) 
 

§ 2° Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor 

que vier a falecer serão convertidos em pecúnia, em favor de seus beneficiários 

da pensão. 

 

 

10.  Portanto, de acordo com o dispositivo supratranscrito, no afastamento 

para usufruto da licença-prêmio por assiduidade, o servidor faria jus à remuneração do 

cargo efetivo que, de acordo com o disposto no art. 41 da Lei nº 8.112, de 1990, se 

constitui de: 
  

Art. 41.  Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.  
 

§ 1
o
  A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão.  

(...) 
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§ 3
o
  O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter 

permanente, é irredutível.  

 

 

11.  Portanto, a não ser que a GSISTE fosse uma vantagem pecuniária 

permanente, sua manutenção durante o usufruto da licença-prêmio não tem amparo 

legal. Assim, com vistas ao deslinde da questão, é pertinente destacar a legislação que 

rege a concessão da referida gratificação. 

 

- Sobre a Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da 

Administração Pública Federal - GSISTE 

 

12.  A GSISTE foi instituída conforme disposto na Lei nº 11.356, de 2006, 

com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009, in verbis: 

 

Lei nº 11.356, de 2006 
 

 

Art. 15.  Fica instituída a Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas 

Estruturadores da Administração Pública Federal - GSISTE, devida aos titulares 

de cargos de provimento efetivo, em efetivo exercício no órgão central e nos 

órgãos setoriais, seccionais e correlatos dos seguintes sistemas estruturados a 

partir do disposto no Decreto-Lei n
o
 200, de 25 de fevereiro de 1967, enquanto 

permanecerem nessa condição: (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) 

I - de Planejamento e de Orçamento Federal; 

II - de Administração Financeira Federal; 

III - de Contabilidade Federal; 

IV - de Controle Interno do Poder Executivo Federal; 

V - de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG; 

VI - de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA; 

VII - de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC; 

VIII - de Administração dos Recursos de Informação e Informática - SISP; e 

IX - de Serviços Gerais - SISG. 
 

§ 1
o
  Satisfeitas as condições estabelecidas no caput deste artigo, a concessão da 

GSISTE observará o quantitativo máximo de servidores beneficiários desta 

gratificação, independentemente do número de servidores em exercício em cada 

unidade do órgão central, setorial ou seccional, conforme disposto no Anexo 

VII desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) 

(...) 

§ 3°  A gratificação a que se refere o caput deste artigo será paga em conjunto 

com a remuneração devida pelo exercício de cargo ou função comissionada e 

não servirá de base de cálculo para quaisquer outros benefícios ou 

vantagens. 

(...) 

 

13.  Como se observa, a GSISTE é uma gratificação temporária, devida aos 

servidores ocupantes de cargo efetivo, desde que estejam em efetivo exercício nos 
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órgãos relacionados no art. 15 da Lei nº 11.356, de 2006, e enquanto permanecerem 

nesta situação. 

 

14.  Mais especificamente sobre o caráter da GSISTE, é imperioso destacar o 

item 5 da Nota Técnica nº 437/CGNOR/DENOP/SRH/MP, de 3 de  maio de 2010, que 

ao dispor sobre o assunto, assim se manifestou: 

 

5. Ressalte-se que a referida gratificação tem caráter temporário, precário, 

não sujeito a tributação de previdência, ou seja: a Administração usando 

do poder discricionário que possui, tem a prerrogativa de designar ou 

exonerar o servidor a qualquer tempo, e nos dois atos, o quantitativo das 

gratificações permanecerá constante nos órgãos setoriais e seccionais, 

considerando o número de gratificações desocupadas e ocupadas. (destacamos) 

  

15.  Destaque-se que a redação original do art. 87 da Lei nº 8.112, de 1990, 

determinou expressamente, que durante o usufruto da referida licença, que é um 

afastamento remunerado de três meses, concedido no interesse do servidor como prêmio 

pela assiduidade no exercício das atribuições do seu cargo efetivo, este fará jus à 

remuneração do cargo efetivo. 

 

16.  Assim, percebe-se que a GSISTE não é uma vantagem pecuniária 

permanente, uma vez que tal parcela não compõe a remuneração do cargo efetivo 

conforme disposto no art. 41 da Lei nº 8.112/90. Isto posto, entende-se que, a priori, o 

servidor não fará jus a GSISTE durante o usufruto de licença-prêmio. 

 

- Sobre o alcance do art. 87 da Lei nº 8.112, de 1990, acerca do termo 

“remuneração” 

 

17.  No entanto, em razão das demandas recorrentes acerca do assunto, o 

assunto foi submetido à análise acurada trazendo à baila as argumentações trazidas pelo 

Tribunal de Contas da União nos termos do Acórdão TCU nº 1680, de 2005,  acerca da 

interpretação quanto ao alcance do conceito de remuneração de que trata o art. 87 da Lei 

nº 8.112, de 1990. Vejamos: 

 

VOTO 
 
 

5. Ao contrário da extinta licença-prêmio, a licença para capacitação tem, como 

um de seus objetivos, “permitir que o servidor adquira, em ambiente externo e 
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às suas expensas, conhecimentos desejáveis em sua área de atuação 

profissional” (art. 33 da Resolução-TCU nº 165/2003). O art. 87 da Lei nº 

8.112/1990, por sua vez, estabelece que a capacitação deve estar relacionada às 

atividades profissionais do servidor. 
 

 

6. Portanto, resta patente o direito e imediato interesse da Administração, 

sempre que autoriza a fruição dessa licença. A uma, porque contará com 

servidores melhor qualificados em seus quadros. A duas, porque essa 

qualificação ocorrerá com reduzido ônus para o erário, o qual somente arcará 

com as despesas remuneratórias do servidor, mas não com os custos diretos da 

capacitação por ele auferida. 
 

 

7. Nesse contexto, a vedação à percepção da gratificação correspondente à 

função comissionada da qual o servidor seja titular, quando da concessão da 

licença em comento, importaria em um verdadeiro contra-senso, pois, se o 

objetivo da norma é incentivar os servidores a se capacitarem, o decréscimo 

remuneratório, na hipótese aqui tratada, seria um forte desestímulo, atuando em 

desfavor desse objetivo. Nas palavras de Carlos Maximiliano, já expostas no 

relatório precedente, (em Hermenêutica e Aplicação do Direito. 12ª Ed. 

Forense. 1992, p. 119 a 156): 
 

 

“Cumpre atribuir ao texto um sentido tal que resulte haver a lei regulado a 

espécie a favor, e não em prejuízo de quem ela evidentemente visa a 

proteger.” 
 

 

8. Mesmo em licenças nas quais o interesse da Administração revela-se apenas 

subsidiário, como no caso daquela para tratamento de saúde – na qual, por 

óbvio, tem maior relevo a necessidade do próprio servidor – são pagos os 

valores referentes ao exercício da função comissionada. A respeito, cabe 

observar que a Lei nº 8.112/1990, em seu art. 202, ao regular tal afastamento, 

apenas dispôs que os servidores serão afastados sem prejuízo da remuneração a 

que fizerem jus, tal qual em seu art. 87 – regulador da licença para capacitação. 
 

 

9. Por outro lado, verifica-se que a norma foi expressa quando quis vincular o 

exercício de determinada licença à percepção apenas da remuneração do cargo 

efetivo, como verifica-se na concessão da licença para atividade política, a teor 

do art. 86 da Lei nº 8.112/1990. 
 

 

10. Ainda nesse sentido, e tendo presente o fato de que a licença em questão 

tomou o  lugar da licença-prêmio por assiduidade, antes disciplinada no mesmo 

art. 87 da Lei nº 8.112/1990, ganha relevo conferir que, na redação anterior do 

dispositivo, a remuneração do cargo efetivo era aplicada para definir o valor do 

pagamento a que o servidor faria jus, enquanto afastado para atender interesse 

exclusivamente seu. Na nova formulação do artigo, utiliza-se a expressão 

“respectiva remuneração” sem a desejável precisão gramatical para aferir se tal 

expressão diz respeito ao cargo efetivo ou ao servidor. Essa distinção aliada às 

evidentes diferenças entre a natureza e a finalidade das licenças de que se trata, 

reforça o entendimento expressado no parecer do órgão jurídico desta Corte. 

 

18. Como se observa, ao analisar o conceito de remuneração trazido pela 

nova redação do art. 87 da Lei nº 8.112, de 1990, o Tribunal de Contas da União 

concluiu que este não traz precisão gramatical capaz de determinar a quem se dirige o 

alcance da expressão “respectiva remuneração”: se ao servidor ou ao cargo efetivo, 
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concluindo ao final pelo pagamento da retribuição pelo exercício de função 

comissionada ao servidor que nela permanecer investido durante o gozo da licença 

para capacitação de que trata o art. 87 da Lei nº 8.112/1990. 

 

19. Ainda sobre a manutenção de parcelas remuneratórias durante o usufruto 

de licença-prêmio a Consultoria Jurídica desta Pasta, ao analisar manutenção do 

pagamento de diárias a servidor durante usufruto da referida licença, se pronunciou por 

meio da NOTA/MP/CONJUR/PFF/Nº 4090 -3.13/2008, nestes termos: 

 

2. A licença, como trivialmente sabido, é a permissão conferida ao servidor para 

faltar ao serviço durante um prazo determinado, nas hipóteses previstas em lei. 

No caso específico dos autos, cuida-se da licença para capacitação, prevista no 

art. 87 da Lei nº 8.112890, que assim dispõe: 
 

(...) 
 

3. Como se pode observar, trata-se de um ato que tem por escopo conferir ao 

servidor a possibilidade de se afastar do trabalho pelo prazo de até três meses, 

sem a perda do seu cargo efetivo. Ou seja, mesmo licenciado, o vínculo entre o 

servidor e a Administração Pública persiste. Perceba, por relevante, que o 

servidor continua a receber a remuneração correspondente. Corroborando a tese 

aqui defendida, cumpre observar o entendimento dispensado pela doutrina e 

jurisprudência à licença para tratar de interesses particulares, instituto 

semelhante ao primeiro. Nesse contexto, fecundo o magistério do jurista 

Palhares Moreira Reis, que ao discorrer sobre a licença para trato de assuntos 

particulares, dilucida: 
 
 

“A grande indagação a respeito da licença para trato de assuntos 

particulares é relativa dos deveres do servidor licenciado para com a 

Administração Pública. Se ele passa a poder realizar aquelas atividades 

que, em exercício, estaria impedido de praticar, como, por exemplo, 

advogar livremente, sem os impedimentos legais, ou dirigir empresa 

mercantil, como indaga THEMÍSTOCLES CAVALCANTI (op. cit, I, 449) 
 

(...) 
 

Entretanto, o vínculo com a Administração persiste, e não pode ser 

esquecido, eis que o seu retorno poderá ocorrer, não apenas no fim do 

período autorizado, senão mesmo antes, a seu pedido ou no interesse da 

Administração. E, por isso, “não há dúvida que a licença para trato de 

interesses particulares não interrompe o vínculo existente entre o 

servidor e a Administração” (Parecer nº 3.341/52 DASP-DOU 27-1-54). 

E, enquanto persiste o vínculo, os direitos, deveres e proibições 

continuam vigentes em relação ao servidor licenciado.” 
 

4. Não é outro o pensar do Superior Tribunal de Justiça sempre que 

colocado a enfrentar tal questão; por todos, colaciona-se o entendimento 

manifestado na seguinte ementa: 
  

 “MANDADO DE SEGURANÇA. FISCAL DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO E OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 
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GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA. 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM O CARGO OU 

FUNÇÃO. LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR. 

VÍNCULO DO SERVIDOR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. 
 
 

I – A via estreita do mandamus tem por finalidade a correção de atos 

decorrentes de abuso de autoridade, e que estejam violando direito 

líquido e certo de cidadãos, o que não restou configurado in casu. 
 

 

II – A licença para trato de interesses particulares não interrompe o 

vínculo existente entre o servidor e a Administração, devendo este 

estar obrigado a respeitar o que lhe impõe a legislação e os 

princípios da Administração Pública. 
 

 

III – O Processo Administrativo Disciplinar assegurou ao impetrante 

os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa. 
 

Segurança denegada. (MS 6808/DF. Rel. Ministro Felix Fischer. DJ 

19.06.2000). 
 

5. Essa constatação é de fundamental importância para análise da situação 

posta nos autos. Se com a licença, a relação estatutária do servidor com a 

Administração Pública permanece, todos os princípios, deveres e direitos a 

ela inerentes continuam vigentes. Assim sendo, uma vez existindo interesse 

da Administração na atuação do servidor para desempenhar determinadas 

atividades, ainda que ele esteja afastado, fará jus ao recebimento das 

diárias, desde que observado os requisitos previstos no art. 58 da Lei n.º 

8.112/90 e nos arts. 1º e 2º do Decreto n.º 5.992, de 19 de Dezembro de 

2006. 
 
 

6. Convém, ainda, destacar que as diárias têm natureza indenizatória, 

conforme se depreende da leitura do art. 58, caput, da Lei n.º 8.112/90 e do 

art. 2º do Decreto nº 8.992/2006, respectivamente: 

 

20.  Observe do exposto, que mesmo tendo natureza indenizatória e não 

estando dentre as parcelas de caráter permanente, o entendimento é de que as diárias 

continuam sendo devidas ao servidor que estiver afastado usufruindo da licença para 

tratar de interesses particulares, uma vez que o seu vínculo com a Administração 

Pública permanece intacto. 

 

21.  Ora, se na situação supra o servidor afastado sequer percebe sua 

remuneração, mas ainda assim mantém o direito à percepção de diárias, o mesmo 

tratamento deve ser dispensando ao servidor que, estando usufruindo da licença-prêmio, 

além de também manter o vínculo empregatício com a Administração Pública, ainda faz 

jus à percepção de sua remuneração.  
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22.  Do exposto, verifica-se que a Administração Pública tem adotado um 

novo posicionamento ao manter algumas das parcelas remuneratórias do servidor 

afastado, a depender do motivo e da letra da lei – de modo a não prejudica-lo 

suprimindo parcelas onde a lei claramente não o determinou.  

 

23.  Ademais, a licença-prêmio, como o próprio nome diz, tinha por 

finalidade premiar o servidor em razão de sua assiduidade no decorrer de cada 

quinquênio. 

 

 CONCLUSÃO 
 

24.  Desse modo, em observância ao Acórdão TCU nº 1680, de 2005, acerca 

da interpretação quanto ao alcance do conceito de remuneração de que trata o art. 87 da 

Lei nº 8.112, de 1990, pode-se acolher a tese de que a GSISTE possui natureza 

remuneratória, podendo o servidor manter a referida gratificação durante o usufruto da 

licença-prêmio. 

 

25.  Ademais, entende-se pela possibilidade do pagamento da GSISTE 

quando o servidor estiver no gozo da licença capacitação e para tratamento da própria 

saúde. 

 

26.  Ante o exposto, ao proceder nova análise sobre a matéria, esta Secretaria 

de Gestão Pública decidiu tornar parcialmente insubsistente o entendimento constante 

da Nota Técnica nº 672/2009/CGNOR/DENOP/SRH/MP, de 1º de setembro de 2009, 

no que concerne à impossibilidade de pagamento da GSISTE ao servidor afastado para 

usufruto de licença-prêmio a fim de garantir sua manutenção àqueles que 

usufruírem da referida licença a partir da edição da presente Nota Técnica. 

 

27.  Quanto à aplicação do entendimento esposado na presente Nota Técnica, 

atentar para o disposto na alínea XIII, art. 2º da Lei nº 9.784, de 1999, que veda a 

aplicação retroativa de nova interpretação. 

 

28.  Com tais informações, sugere-se o encaminhamento dos autos à Senhora 

Secretaria de Gestão Pública, para aprovação com posterior retorno a esta Departamento 
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de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal – DENOP para expedição de Ofício ao 

Sindicato dos Servidores Públicos Federais no DF – SINDSEP/DF e arquivamento. 

 

À consideração da Senhora Coordenadora-Geral. 

 

Brasília, 13 de  agosto  de 2013. 

 
 

 
       CLEONICE SOUSA DE OLIVEIRA 

Técnica da DILAF 
      MARCIA ALVES DE ASSIS 

Chefe da Divisão de Direitos, Vantagens, 

Licenças e Afastamentos – DILAF 

 

De acordo. Ao Senhor Diretor para apreciação.  

 

Brasília, 13 de  agosto  de 2013. 
 

 

 
ANA CRISTINA SÁ TELES D’AVILA 

Coordenadora-Geral de Elaboração, Orientação e  

Consolidação das Normas 

  

De acordo. À Senhora Secretária Gestão Pública para apreciação.  

 

Brasília, 13 de  agosto  de 2013. 

 
 

ROGÉRIO XAVIER ROCHA 

Diretor do Departamento de Normas e  

Procedimentos Judiciais de Pessoal 

 

Aprovo. Expeça-se Ofício com cópia desta Nota Técnica ao Sindicato 

dos Servidores Públicos Federais no DF – SINDSEP/DF. 

. 

Brasília, 22 de  agosto  de 2013. 

 

 

ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO 

Secretária de Gestão Pública 


