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Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 04 ·10 de 12 de março de 1986 

O Governador do Território Federa l do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe lo art i go 18 , item II, 
do Decreto-lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os t ermos do Oficio n9 12L/86-SESA, 

RESOLVE : 

Des i gnar ANTONIO CARNEI RO J ÚNIOR, Secretário de Saúde 
do Governo deste Território, para viajar de' ~illcapá , sede 
de suas atividades, até a cidade de Br asília-DF, a fim de 
participar da "XVII Reun i ão do Congresso Naciona l de Sec re 
tár i os de Saúde (CONASS)" a ser promovido pelo HinistériÕ 
da Saúde, durante o período de 03 a OS de março do corren
te ano . 

Macapá- AP, em !L de mar ço de 1986, 989 da República e 
439 da ·cr i ação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0411 de 12 de março de 1986 

O Governador do Território Federa l do Amapá, usando das 
atr ibuições que lhe são conferidas pe l o art i go 18, item II, 
do Decreto-le i n9 41 1, de 08 de j aneiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Oficio número. 122 /86-SESA, 

RESOLVE : 

Des ignar ERALDO PEREIRA DOS SANTOS , Diretor do Departa 
ment a de Saúde, códi go DAS-101.L, da SESA , paraexercerac-;;
mulativamente, em substituição, o cargo de Secre t ário de 
Saúde do Governo deste Território, que viajou até Brasíl ia-

Dr. 
Audito r do Gove rno do Território 
JOSÉ VERÍSSIMO TAVARES 

Secretário de Educação e Cu l t ura 
Prof. JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretá=io de Agricu l tura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secretário de Segurança PÚblica 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secre t ário de Saúde 
ANTONI O CARNEIRO JUNIOR 

DF, em objeto de serviço, durante o período de 03 a OS de 
março do corrente ano. 

:·mcapá-AP, em 1.: de ma r ço de 1986, 989 da RepÚblica e 
439 da Criaçã9 do Terr itório Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

MlNlSTÉRIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0415 de !L de março de 1986 

O Governador do Território Federa l do Amapã, usando das 
atr ibuiçÕes que lhe são conferidas pel o artigo 18, i tem l i , 
do Decre to-lei n9 41 I, de 08 de jane iro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28760 .000486/86-GABI, 

RESOLVE 

Remover , ex-off ício, no interesse da Administração, JO 
SÉ PAULO DA SILVA RA~IOS, ocupante do emprego de Contador ~
código LT-NS-508 , classe "C" , referênc ia NS- 19, da Tabela 
Permanente do Governo deste Terri tório, da Secreta ria de 
Agricultura- SEAG para a Auditoria, nesta Capita l. 

~illcapâ -AP, em 1L de ma rço de 1986, 989 da RepÚb 1 ica e 
439 da Criação do Territór io fe deral do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapci 

DECRETO (P) N<? 04 16 de IL de ma rço de 1986 

O Governador do Território Federal do Amapâ, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , icem II, 
do Decreto-le i n9 4 11 , de 08 de j aneiro de 1969 e tendo em 
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vista o que consta do Decreto n9 85.347 , de de 11 de novem 
bro de 1980, e Ofício n9 0353/86-S~AG, 

RESOLVE : 

Designar, atítulo precar1o, MARIA JACINTA AQUINO , ocu
pante do emprego de Dàtilógrafo, código LT- SA- 702, classe 
"B", referência NM-2 1, da Tabela Permanente do Governo des 
te Terr itór io, lotada na Secretaria de Agricultura- SEAG,pã 
ra exerce·r a função de confiança de Secretário Administra":: 
tivo, código DAI-201.1, da Divi são de Organi~ação Rural 
DDR/SEAG, na vaga decorrente da dispensa, a pedido de JOS~ 
PAULO DA SILVA RAMOS. 

~mcapá-AF, em l i de março de 1986, 989 da RepÚblica e 
439 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

MINIST~RIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0417 de 12 de março de 1986 

O Governador do Ter ri tói:: i o Federa 1 do Amapá, usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18, item II, 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Ofício númer o 0318/86-DP/SEAD, 

RESOLVE : 

Remover, ex-offício, no interesse de Administração 
JOÃO TAVARES DE SOUZA, ocupante do emprego de Agente de 
Portaria, cód i goLT-PL- 1101, classe "C", referência ~1-19 , 
Tabel a Pe r manente do Governo deste Território, lotado na 
Secretaria de Obras e Serviços PÚblicos, para a Secretaria 
de Segurança PÚblica, nesta Capital . 

~~capá-AP, em l L de março de 1986, 989 da República e 
439 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

NINISTI::RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 04 18 de l L de ma rço de 1986 

O Governador do Território Federal do Amaj)á, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II , 
do Decreto-lei n9 4 1 I , de 08 de jane i ro de 1969 e tendo em 
vista os t er mos do Ofíc i o número 181/86- SEPLAN, 

RESOLVE : 

I Dis pensar , ARTIIUR DE 
~nfiança de Assistente , 

JESUS BARBOSA SOTÃO, da função de 
código DAl- LOL . 3, do Cen tro de Pro 

cessamento de Dados-DI/9EPLAN , .a contar de 12 de fevereiro 
do corrente ano . 

~mcapá-AP, em 12 de março de 1986, 989 da República e 
439 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA . 
Governador Interino 

MINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0419 de 12 de março de 1986 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II, 
do necreto- lei nQ 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Of ício núm~ro 0211/86- CG, 

RESOLVE 

Colocar à disposição do Gabinete do Governador, até ul 
terior deliberação , OS~~R GOMES DE MELO, ocupante do cargo 
de Agente Administr ativo, código SA-701 , classe "Especial", 
referência NM-3L , do Quadro Permanente do Governo deste Tet 
ritório, lotado na Secretaria de Educação e Cultura-SEEC , 
sem prejuízo dos seus vencimentos mensais e demais vanta -
gens do referido cargo . 

~~capá-AP, em 12 de março de 1986, 989 da República e 
439 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 04L0 ~ lL de março de 1986 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, i t em II, 
do Decr e t o-lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 347, de 11 de novembro 
de 1980, e Oficio n9 108/86-SEPLAN, 

RESOLVE : 

Designar, a título pr ecário, ELIAS NASCIMENTO DE MORAES, 
ocupante do emprego de Economista , código LT- NS- 509, classe 
"Especial", referência NS-25 , da Tabela Permanente do Gover 
do deste Território , lotado na Secretaria de Planejament o e 
Coordenação- SEPLAN, para exercer a função de confiança de 
Assistente , código DAI-L0L.3, do Centro de Processamento de 
Dados-DI /SEPLAN , na vaga decorrente a dispensa de ARTHUR 
DE JESUS BARBOSA SOTÃO . 

~wcapá-AP, em I ~ de marçõ de 1986, 989 da República 
439 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

e 
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>li NI STeRIO I NTERIOR 

Tenitório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 04~ I de 1L de março de 1986 

O Governador do Território Federa l do Amapa, usando das 
;H~ibuiç(>e s que lhe são conferidas pelo artigo 18, item Il , 
do Decre to-lei n9 4 11 , de 08 de jane iro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28820 .000317/86- SEGUP, 

RESOLVE 

Conceder a Jose SARNENTO DA CONCEIÇÃO, ocupante do car 
go de Agente ·de Polícia , código PC- 045 , classe "Especial", 
r efe rência NN-3L, (Cadastro n9 03 1lo0), do Quadro Permanen
te do Gove r no de ste Territór io, lotado na Secretaria de Se 
gu rança PÚb 1 ica-SEGUP, seis (06) meses de 1 i cença espec ia T, 
cont ados no per í odo de OL de abril a 02 de outubro ~e 1 98~ 
nos Lermos do artigo 116, da Lei n9 1.71 1, de 28 de ou tu 
bro de 195~, regulamentado pelo Decreto n9 38. L04 , de 03 de 
novembro de 1955, em virtude do referido servidor haver com 
plcLado o segundo decênio de e fe tivo exercício , compreendi 
do no período de .W de março· de 1976 a LO de março de 1986-:-

Macapá-AP, em 1 ~ de março de 1986, 989 da RepÚblica e 
439 da Criação do Território Federa l do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINI STÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 04.:2 de 1<! de março de 1986 

O Gove rnador do ·Território Federal doAmapá , usando das 
atribui ç~es que lhe são conferidas pelo artigo 18, i tem II , 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de jane iro de 1969 e t endo em 
vista o que cons t~ do Processo n9 28840 . 000306/86- SEEC, 

RESOLVE 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 101 , 
i tem III e 165, , item XX, da Cons tituição Federa l do Brasil. 
com a redação dada pela Emenda Cons t ituciona l n9 18, de 30/ 
06/81, a llENEDITA ATHAYDE DE AJ.~IEIDA, matrícula n9 2 . 079 . 
788, no cargo de Professor de Ensino de 19 e 29 graus, có
digo ~1-60 1, c l asse "C" , referência 3 , do Quadro Permanen t e 
deste Terri tó rio , devendo perceber proventos corresponden
t e a classe "D", ~e fe ~ência 3, de conformidade com o arti
go 184 , item l , da Lei n9 1. 711, de L8 de outubro de 1952, 
em face do que disp~e a Lei n9 6.701, de L4 de ou tubro de 
19 79 , observado o § L0 do artigo 10 ~ , da Constituição Fe
dera 1 . 

Hacapá-AP , em IL de março de 1986, 989 da ReptÍbl ica e 
439 da Criação do Território Federa l do &~apã. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governado r Interino 

CONSELHO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 

CO~IISSÃO DE ENCARGOS 

EDUCACIONAIS 

PROCESSO 09/85-CTE 

PARECER N9 65/86- CTE 

Primei ra Semest ral idade da Esco l a Santa Bar to l omi a Ca
pitãnio para 1985 . 

- RELATÓRI O 

A Escola de Primeiro Grau Santa Bartoloméa Capitânio , 
em 13 de março de 1985 , encaminhou ao Pres idente do Conse
lho Territorial de Educação , o balancete do e~e rc í c io de 
1984 juntamente com a aprovação das mensalidades para o pri 
~e iro semestre de 1985 , Com a concordância do corpo docen= 
te , dos pais dos a l unos e da comunidada loca l. 

No segundo semest r e de 1984 , a i nt eressada cobrou seis 
mensal idades de Cr $ 16.840 , 00 , perfazendo um total de Cr$ 
101.040,00 . 

j ustc dv 72% c urna diminuição do número de prestaç5es pa~a 
cinco , 0 que equ ival e a uma semestralidade de Cr$173.790,00, 
l' uma mcnsaliclacl(· de Cr$ 34.758 , 00 . 

O 1·cajus Lc salaria l previsto para o mês de março , se
rla de 80Z , Lendo a interessada apli cado 72Z . 

11 - VOTO IJO RELATOR 

Pela demonst ração apresentada e os documentos anexos , 
somos de parecer favorável aos valores fixados para a pri
meira semestralidade de 1985. 

É o parecer , salvo melhor entendimento da Comissão de 
Encargos Educacionais . 

Hacapá, 30 de abril de 1985. 

J OAQUHI CONES DE OLIVEIRA 
Relato r 

III - VOTO DA COHISSi\.0 

A Comissão de Encargos Educacionais acompanha o voto de 
Relator . 

Nacapá, 30.04 .85. 

Redmilson Anselmo Nobre 

Naria Santana Mendonça Coelho 

Naria Caval cant e de A. Picanço 

Joaquim .Gomcs de Oliveira 

DECISÃO DO PLENÁRIO: 

O Conselho Terr i tor i a l de Educação , em sessão p_l.ena rea 
lizada nesta data decidiu acompanhar o vo t o da Comissão de 
Encar gos Educac i onais. 

~lacapá, sala de r euniões Professor ~!ário Quirino da Si.!_ 
va, 28 de fevereiro de 1986. 

NILSON NONTORIL DE ARAÚJO 

JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 

ADELSON DE ARAÚJO PESSOA 

RAlNUNDO VILHENA DA ROCilA 

REDU!ILSON ANSELMO NOBRE 

~~RIA SANTANA COELHO 

KÁTIA MORO DE CARVALHO 

RAIMUNDO GUEDES DE ARAÚJO 

ALFREDO AUGUSTO R.fu'~LHO DE OLIVEIRA 

~~RIA DA CONCEIÇÃO COELHO DE SOUZA 

CONSELHO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 

CÃ.HARA DE PLANEJAHENTO E NORHAS 

PARECER N9 06/86- CTE 

PROCESSO N9 45/85- CTE 

Aprova a reformulação do Proj e to "EXPANSÃO E NELHOIUA 
DA REDE FÍSICA ESCOLAR PRIORIDADES SOr.lAIS", exerc:i'c:i o rle 
1985. 

- HISTORICO 

A Secretaria do Conselho Territor ial de Educação r ece
beu o of ício n9 5 . 316/85-SEEC at ravés do qual o Exmo. Sr . 
Secretár io de Educação e Cultura encaminha para exame des
t e Consel ho; a Reformulação do Projeto "EXPANSÃO E MELHO -
RIA DA REDE FÍ SI CA ESCOLAR- PRIORIDADES SOCIAI S". A des -
peito da execução do mesmo estar rel acionada ao exercício 
de 1985, a operacionalização de s ua meta e aç5es tornar
se-á exequível em 1986. graças a medida adotada pel o Minis 
tério da Educação de prorrogar o prazo de apl icação do s re 
cursos com da t a em aberto . 

2 - ANÁLISE 

A redução dos r ecursos inicial ment e al ocados para o TeE_ 
r itóri o Federal do Amapá pelo Ministério da Educação , fo r -Pa~a a primeira semestra lidade de 1985, propoe um r ea-

~------------------------------------------------~ 
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çou a Secretaria de Educação e Cultura a Reformular o Pro-· 
j l!to supracitado. A dotação original de Cr$ 7.994.524. 000 
(sete bi lhÕes , novecentos e noventa e quatro milhÕes, qui
nhentos e vinte e quatro mil cr uzeiros ) favoreceu a elabo
ração do Projeto em epÍgrafe , consti tuído de uma única He
ta , desdobrando-se esta em 3 .açÕes. Os valores foram pro -
gramados na categoria Eco'nômica, J?espesa de capital: 

Meta 01 - Proporcionar meÍhor atendimento a 3.835 alu
nos de 1? a 4? série do Ensino de 19 Grau, na zona urbana! 
e perifêrtca u'rbana do Huni~ípio de Hacapá, em 1985. 

Ação 01 - Ampliação de Uni'dades Escolares de 19 Grau' no 
Município de Hacapá . . .. .... ... . .... ... Cr$ .- 4. 658.028.000 

Ação 02 - Reforma de Unidades Escolares de 19 Grau no 
Hunicípio de Hacapá ........ . .. ·.· ...... Cr$ - 2.820.694.000 

Ação 03 - Equipamento de Sal ás de Aula de 1? a 4? sé
rie do Ensino de 19 Grau . ......•...... Cr$ - 465 .802.000 

Total. ........ ......... ............ Cr$ - 7. 994.524.000 

Tendo como escôpo primordial a qualidade do atendimen
to Escolar em áreas urbanas e periféricas, de comprovada de 
ficiência na oferta de vagas pelo Sistema Educacional, su= 
perlotação de salas de aula, defasagem idade/série e exis
tên~ia de improdutivos tur nos intermediários , o Projeto es 
tabe lec ia a construção de 27 salas de au l a em 7 Escola~ re 
forma de 3 Unidades no totai de 1.962m' (hum mil, novecen= 
tos e·sessenta e dois metros quadrados) bem como os equipa 
mentos .necessário ao funcionamento das salas de aulas a se 
rem construídas·. 

Com o valor atual - fixado em Cr$- 7. 000 .000.000 (sete bi 
lhÕes de cruzeiros), fato que evidencia o corte de Cr$= 
994 . 524.000 (novecentos e noventa e quatro milhÕe~ quinhen 
tos e vinte e quatro mil cruzeiros) o Projeto apresenta-se 
ass i m após a reformulação. 

Heta · 01 -Proporc ionar me l hor atendimento a 3.835 alu
nos de 1? a 4~ série do ensino de 19 Grau, na zona urbana; 
e periférica urbana de Hacapá. 

AçÕes da Heta 01 

Açã~ 01 - Ampliação de Unidades Escolares de 19 Grau , 
do Hunicípio de Hacapá .. ... .......... . . Cr .$ - 3. 799 . 764 . 000 

.- 6 Escolas ( 1 ZU .e 5 PU) e 22 Sa las de Aula 

Ação 02 - Reforma de Unidades Escolares de 19 Grau,no 
Município de Hacapá . .. .. ....... ... ..... Cr$ - 2.820 .694.000 

- 3 Escolas (1. 962m2 - 1 ZU e 2 PU) 

Ação 03 - Equipamento de Salas de Aula de 1? a 4? sé-
r i e do Ensino de 19 Grau ... ..... . .... .. Cr$ - 379.542.000 

(Escolas ampliadas) 

Total . . ......... . .. .......... ..... Cr$ - 7.000 .000 .000 

Hesmo com redução do número de salas a serem constrí -
das, (de 27 salas caiu para 22 salas), impossibilitando alo 
car mais 350 a lunos que hoje i ntegram o cont ingente de su= 
perlotação das Unidades Escolares a serem atendidas , os 
efeitos ·qualitat ivos de' atendimento da c lientela escolar 
serão ~entidos . Existem na verdade na rede territorial de 
ensino , nos 9 (nove) bairros mais popu lesos de Hacapá, 3.4 78 
alunos na condição de excede~tes em r elação ao número de 
alunos que o Sistema define como ideal por sala de aula (35 
aluqos). Nas sete Esco l as da SEEC que serão beneficiadas 
com ampliação, houve , em 1985, 3.537 alunos matriculados . 
Es tas Escolas estio localizadas nt periferia urbana da ci
dade, área onde a superlotação se manifesta a níveis mais 
alarmentes. Na zona urbana, há um estabelecimento munici -
pal atendendo 298 alunos, o qual deve rá contar com mais 
210 vagas para 1986. 

Verifica- se _portanto, que a SEEC busca com as amp l ia -
çôes propostas, . descongestionar as Escolas que possuem tur 
nos intermediários por absorverem clientela de escol as pa~ 
ticul~res desativadas. 

Permanece em pauta: para novas invest idas do Sistema Edu 
cacional, o deficit de atendim~nto de ,ordem de- 87. na faixa 
etária de 7 a 14 anos, com fortes tendências de e levação , 
haja vista a migração desordenada e acelerada de interiora 
nos das Ilhas do Pará para a periferia urbana de Hacapá . -

3 - VOTQ...DO RELATOR 

Considerando os fatores exógenos que l evaram a SEECiAP a prõ 
ceder a reformulaçio do Projeto Expansão e He l horia da Rede FíSl 
ca Escolar - Prior idade s Sociais e a coerência da meta e 
suas açÕes com os problemas existentes no Sistema Educacio 
nal do Amapá, o Parecer é favorável à aprovação do Projeto 
reformulado _em bases coerentes com a dotação estabelecida 
pelo Hinis tério da -Educação; recomendando a CSP/SEEC corre 
çio do valor cont ido na página 5 de 3.478 c rianças para 

·:f. 835 crianças, t o'tal real da clientela das Escolas a se-
rem reformadas .- O mesmo deve ocorrer na folha 6 com o enun 
ciado da meta e clientela : Zona Urbana 298, Periferia Urbã 
na 3. 537 . 

Macapá , 18 de fevereiro de 1986 

NILSON HONTORIL DE ARAÜJO 
Relator 

4 - VOTO DA CÂMARA 

A Câmara de Planejamento e Normas aprova o voto do re 
lator . 

Hacapá , 25 de fevere iro de 1986 

NILSON l10NTORIL DE ARAUJO 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 

ALFREDO AUGUSTO -RM!ALHO DE OLIVEIRA 

JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

5 - DECISÃO DO PLENÁRIO 

O Conselho Territorial de Educação, em sessão plena re!:: 
lizada nesta data, decidiu por unanimidade aprovar o voto 
da Câmara de Planejamento e Normas . 

Hacapá , sala de r eumoes Professor Hário Quirino da Si.!_ 
va, 28 de fevereiro de 1986. 

NILSON MONTORIL DE ARAÚJO 

EDUARDO SEAB~~ DA COSTA 

JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

ADELSON DE ARAÚJO PESSOA 

RAIHUNDO VILHENA DA ROCHA 

REDINILSON ANSELHO NOBRE 

MARIA SAN~ANA -COELHO 

KÁTIA MORO DE CARVALHO 

RAIMUNDO GUEDES DE ARAÚJO 

ALFREDO AUGUSTO RA}!ALHO DE OLIVEIRA 

MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO DE SOUZA 

Tt:RRITORIO FEDERAL DO M!APÁ 

SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃD 

,DEPARTA.'!ENTO DE PESSOAL 

APROVO : 
Dr. EDSON GO~lliS CORREIA 

Secre tário de Administração 

PORTARIA N9 034/86-DP/SEAD 

- Incorporação de que t rata o artigo 29 da Lei n9 6. 732, 
de 04 de dezembro de 1979 , alterada pelos Decretos - leis 
n9s . 1.746, de 27 de dezembro de 1979 e 2. 153 , de 24 de ju 
lho de 1984, combinados com a Instrução Normativa n9 163= 
DASP, de 25 de julho de 1984 , 

O DIRETOR DO DEPARTru'ffiNTO DE PESSOAL, usando das atri
buiçÕes que lhe são confer idas por delegação de competên -
c ia através do Decreto (E) n9 04 1, de 14 de outubro de 1976, 
do Exm9 Sr . Gove rnador des t e Terr i tôrio, 

RESOLVE : 

Com base no artigo 180, da Lei n9 1.711, de 28 de outu 
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6 . 732 , de 
04 de dezembro de 1979, alterada pelos Decretos-Leis n9s . 
I . 746 , de ~7 de dezembro de 1979 e 2 . 153, de 24 de ju~ho de 
1984, combinados com a Instrução Normativa n9 163- DASP , de 
25 de j ulho de 1984, e tendo em vista o exercicio durante 
seis (06) anos completos em cargo em comissão do Grupo Di-
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r eção e Assessor amento Superiores, decla rar que o func i oná 
rio UBIRACY DE AZEVEDO PICANÇO, ocupante do cargo de Técni 
co em Assuntos Educacionais, código NS- 529 , classe "Espe -: 
cial" , referência NS-LS , do Quadro Permanent e do Governo 
deste Território, l otado na Secretaria de Educação e Cultu 
ra, faz jús, a contar de Li de fevereiro de 1986 , a ter 
adicionado ao vencimento do respectivo cargo efetivo , a im 
portânc ia equivalente à fração de um quinto (1/5) de dif e-: 
rença entre a r emuneração do cargo em comissão de Diretor 
da Escola de 19 Grau Mar echa l Castelo Branco , código DAS
lO 1. 1, do Grupo Direção e Assessoramento Superior es e o ven 
cimento do car go efetivo. 

Dec laro, _igualmente , que enquanto exercer o cargo em 
comissão de Grupo Direção e Asse ssoramento Superiores, o 
aludido funcionário não perceberá a parcela a cuja adição 
faz jús , salvo no caso de opção pelo vencimento do cargo 
efetivo , na forma prevista no § L9, do artigo 39 , do Decr~ 
t o-lei n9 1. 445 , de 13 de fever eiro de 1976, alterados pe
lo Decreto-l ei n9 2.270 , de 13 de março de 1985 e Parecer 
n9 446, de 07 de agosto de 1985. 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAHENTO DE PESSOAL, em Na
capá , 12 de março de 1986 . 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Diretor do DP/GTFA 

PROCURADORIA GERAL 

CONVENIO N9 024/86- PROG. 

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBIW! O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AHAPA E A PREFEITURA HUNIC IPAL DE ~!ACAPA, PARA 
OS FI NS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Território Federal do Amapá, neste ato re 
pr esentado pelo seu Gove rnador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA-;
doravant e denominado simp lesment e GOVERNO e a Prefeitura Hu 
nicipal de Nacapá, inscri ta no Cadastro Ge r al de Contr ibu-: 
inte do Hinis t ério da Fazenda sob o n9 OS 995 766/0001- 77, 
neste ato representada pelo seu Prefeito Nunicipal, Senhor 
RAINUNDO AZEVEDO COSTA, daqui em diante denominado simpl es 
mente PREFEITURA, resolvem de comum acordo firmar o presen 
te convênio , mediante as cláusulas e condições seguin t es :-

CLAUS ULA PRIHEIRA - DO FUNDAHENTO LEGAL : O presente con 
vên i a tem embasamento no disposto no item XVII, do a r t . 1~ 
do Decreto- lei n9 4 11, de 08 de jane iro de 1969 , comb i nado 
com a alínea "f" do § 29 do art. 126 , do Decreto- lei n9 2aJ, 
de 25 de fever e iro de 1967 . 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: Este convênio t em por 
objetivo a continuidade de construção de novas salas de au 
las, a fim de aumentar a ofer ta de 360 vagas para crianças 
de 06 anos , no município de Hacapá, conforme Plano de Apli 
cação em anexo , que passa a ser parte integrante deste 1ns 
trumento . 

CLAUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO: 

a) Transferir à PREFEITURA os r ecursos no valor de Cr$ : 
79 . 566 . 800 (se ten ta e nove milhÕes, quinhentos e sessenta 
seis mil oitocento s cruze iros), para atender a execução do 
objetivo deste instrumento; 

b) Acompanha r e fiscalizar através da Secretaria de O
bras e Serviços PÚblicos , a execução dos se rviços indica -
dos na Cljusula Segunda des t e convênio . 

11 - DA PREFEITURA: 

a) Apl i car os r ecur sos trans fe r idos pelo GOVERNO de 
acordo com o obj e t i vo deste i nstrumento; 

b) Fornecer e faci li ta r os e l ementos neces sar1os para 
que o GOVERNO, através da Secretaria de Obras e Serviços PÚ 
blicos - SOSP - possa acompanhar a execução dos serviços o~ 
jcto des t e instrumento . 

CL;\USULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: A despesa decor rente da 
as.sinatura deste instrumento no valor de Cr$ : 79 . 566 . 800 
(setenta e nove milhaes, qu inhentos c sessenta e seis mi l 
oitocentos cruze iros) , cor rerá à conta do F. E. - Programa 
de Trabalho 08421885,- Natureza da Despesa 4 .1.1 .0. 0~ con 
forme :-/ota Órç~n·•·n t:iria :•9 1094, Pn:i tida em 19 de f-'v ereí:::
ro de 1986 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LI BERAÇÃO DOS RECURSOS: A l i bera
çao dos recur sos se r á feita de uma só vez, a partir da a~
sina t ura de ste instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os r ecursos 
que por força deste instrumento à PREFEITURA r ecet2r, en
quanto não forem ap licados aos fins a que se destinam, se
rão depositados em conta bancjr ia especial, a ser movimen
tada pe l a PREFEITURA, obrigando- se esta a enviar ao GOVER
NO, extrato de contas e fazer constar nos diver sos documen 
tos de suas pres tações de contas o nome do sacado , os nüme 
ros , valo res e datas das emissões dos cheques e a quem fo-: 
r am pagas as importâncias . 

CLAUSULA SÊTH!A - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : A PREFEITURA 
prestará contas dos r ecursos r eceb idos do GOVERNO , at r avés 
da Secretaria de Finanças - SEFIN - no prazo de trint a (30) 
dias após o término da vigincia deste cc~vi~:0 . 

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO : A pub licação do pre -
sente convênio no Diãrio Oficial deste Terr itór io , dever á 
ser feita no prazo de vinte (20) dias , contados a par· i r de 
sua assina t ura. 

CL!t.USULA NONA - DA V1Gr!NCIA : Este conve•uo terj vlgen
cia da data de sua ass inatura atci 30 de j unho de 1986 . 

CLÁUSULA DeCUlA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: Serã dire
tamente vinculado e subordinado à PREFEITURA ~ pessoal que 
a qualquer título fo r ut ilizado na execução dos serviços de 
que trata este convcmo, não tendo com o GOVERNO "relação ju 
rídica de qualquer natureza . -

CLAUSULA DÉCIHA PRIHEIRA - DA HODIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃ0 
E RESCISÃO : Mediante assentimento das partes convenente s , 
este convênio poderá ser modi ficado ou prorrogado atr nvé s 
de Te r mo "Aditivo , desde que não contrarie o disposto no 
i tem 13 da Instrução Normativa SECIN/SEPLAN/PR n9 002 , de 
02 de fevereiro de 1984, ou rescindido de pl eno di~eiFo , 
por inadi mpl emento de quai squer de suas cl áusu l as e condi
çÕes, independent emente de ação, not ifi cação ou inte rpe l a
ção judici al. 

CLAUSULA D~Cl}!A SEGUNDA - DO FORO: Fica e l eito o Foro 
da Circunscrição Judiciá r ia-de Macapá, Terri tório Federal 
do Amapá, para dirimir quaisque r dúvidas oriundas da ·execu• 
ção deste convênio , com exclusão de qualquer out ro por...mai-:5" 
privilegiado que seja . 

E, por estarem de acordo e , para va l idade de que ficou 
estabel ecido pelas partes , lavrou- se es t e instrument o em 
08 (oito) vias de igual teor e forma , para o mesmo fim de 
direito, na presença de 02 (duas) t e~r~munhas abaixo men -
cionadas . 

Hacapá, 26 de fevereiro de 1986 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
·Governo 

RAI~WNDO AZEVEDO COSTA 
Prefei tura 

TESTE~ruNHAS: Il egÍveis 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO M!APÁ 

SECRETARIA DE AD~!INISTRAÇÃO 

DE PARTAHENTO DE PESSOAL 

CHMIADA DE EHPREGADO 

Pe lo presente, convocamos a servidora HAR1A LUI ZA PENI 
CHE SANTOS, pe r t encente a Tabe le Especial de Empregos do 
G. T. F .A., Categor ia Funcional de ~léd ico , código LT- NS- 520 , 
c lasse "A" , referência NS.- 5 , portadora da Carteira Profis
sional n9 110.775 , série 007, regida pela Consol idação das 
Leis do Trabalho, para no prazo de 03 (três) dias, r eassu
mir suas funçÕes , na Secr etar ia de Saúde , onde é l otada , 
sob pena de findo o mencionado prazo , ser dispensada atra
vés de rescisão de seu Contrato de Trabalho , finnado com a 
Administração amapaense , por abandono de emprego, conforme 
estabelece a alínea " i " do artigo 482 , àa Consol idação das 
Leis do Trabal ho . 

DEPARTANENTO DE PESSOAL, em ~lacapá-AP, 13 de março de 
1986 . 

BDUARDO SEABRA DA COSTA 
Dir e t or do DP/GTFA 
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GOVERNO 00 TERR fTÚRIO FEilléRi\1. DO MiJ\ I'IÍ 

SECRETAR Li\ DE !\De! IN I S'l'RAÇi\o 

OE!'AR'l'ANENTO DE PESSOAL 

CHM1i\DA DE E~!PREGADO 

Pelo presente, convocamos o servidor JOSÉ \11\LTER BEZER 
RA PACHECO, pertencente a Tabela Espec ial de Emp r egos do 
G.T.F .A., na Categoria Funcional de Datilógra fo , código 
LT-SA-70L , classe "A", referência NH-1.: , portador da Car -
teira Profissional n9 59.548, série 00007 - PA, r egido pela 
Consolidação.das Leis do Trabalho , pa r a no prazo de 03 
(três) dias, r eassumir suas funçÕes , na Secretar i a de Adrni_ 
nistração, onde é lotado, sob pena de findo o mencionado 
prazo , ser dispensado através de Rescisão de seu Contrato 
de· Trabalho , firmado com a Administração amap~ense,', ., por 
abandono de emprego , conforme estabelece a alLnea 1 do 
artigo 48L, da Consolidação das Leis do Traba lho. 

DEPARl'At!ENTO DE PESSOAL, em Hacapá , 13 de março de 
1986. 

EDUARDQ SEABRA DA COSTA 
DIRETOR do DP/GTFA 

' SINDICATO DOS ARRUNADORES DO TERRITÚRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N9 05/86 - SAl'FA 

ASSEHBLÉIA GERAL tXl'RAORDINÁRIA 

Por este Edital ficam convocados todos os associados 
deste Sindicato , em pleno gozo de seus direitos Sindicais 
para reunirem- se em Assembléia Geral Extraordinária a rea
lizar- se no próximo dia L3 de março do corrente ano " DOHIN 
GO'' , . às 08 : 00 horas em primeira convocação com o mínimo de 
2/3 dos associados, ou às 08 :30 horas em segunda e Última 
convocação com qualquer número ~e associados presentes, na 
sede social da En t idade si to à Avenida Hendonça Júnior , 268, 
nesta Cidade de ~ucapá, para delibe rarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 

a)· - Leitura , discursão e aprovaçao da ata da 
bl €ia anterior; 

assem-

b) - Apresentação do Estatuto Social pela comissão pa
ra as devidas ap reciações , ficando em aberto a assembl é ia 
enquanto necessár io for para aprovação do Estatuto. 

Macapá-AP , 13 de w.arço de 1986 . 

HANOEL HERCf:S DA COSTA 
Presidente 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DOS TERRITÚRIOS 

JUIZ DE DIREITO DA C0~1i\RCA DE ~11\CAPÁ 

EDITÂL QE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA' FORNA ABAIXO 

O DOUTOR OÕGLAS EVANGELISTA RM!OS, ~!. JUIZ DE DIREITO 
DA 1? CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ~!ACAPÁ, NA FO~!A DA LEI , 
ETC ... 

Faz saber a todos os que o presente Edital com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre selds trânsmites um processo em que é acusado: ADAHOR 
GUEDES DA CONCEIÇÃO; brasileíro, sol t eiro, Funcionário da 
Receita Federal, fi lho de Manoe l Del f ino Souza da Concei -
ção e Neuci Guedes da Conceição, cGmo incurso no ar t 9 155 

4q inciso IV , c/c o ar t . 12, inc iso li do CPB. 

E como tenl. a o Oficial àe Justiça deste Juízo c·er t ifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo pos -
~ivel citá- lo pessoalmente , ci ta-o pe lo presente a compare 
.. " r: nes t e Juízo, no edü íci ,> do forum desta Coma rca , sito I 
Aveni da Amazonas, n9 26, '~quina com a Rua Cel. Cor .. o lano 
Jucá , nes ta cidacl~ , no dia 24. 04. 86, às 13: 00 horas , a fim 
de ser i nter rogado, pr omr•v er S H.l d~fesa e ser notificado 
dos u lt t! r.iore s t ermos do proc (;~, ,.·1, a que dev e rá compare c er, 
sob pena , õ reveiia. Pa~a ronhe · i.\.v.- .•to de todos é passado 
-.:. pr es(!nt~ Edital , cuja 2'.' v i a ficdr<i a fixada no lugar de 
cos t nm::. .. 'lado e passado ne ;;t a c idade, aos vint"e e se i s dias 
do mês ,;c i evereiro do ano de mil novecentos e . oÍLenta e 
:e i s . Eu, Hanoe l J anuá!· ,o da Silva , Dire tor de Sec re t aria 

da Va ra Ci-1''~ i nal ) o s uC.sc:.-·•JÍ . 

íJílGLAS L:VAW;ío" i" l ~.: T.'. RAHOS 
JliÍZ. Ot: l.l i::t!itv 

~- -· --·------ --

EDITAL ~E CITAÇÃO, COHO PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA ABAIXO : 

O DOUTOR DÕGLAS EVANGELISTA RAHOS , ~IH . JUIZ DE DI REITO 
DA 1? CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ~!ACAPÁ , NA FO~IA DA LEI , 
ETC . .. 

Faz saber a todos os que o presente Edita 1 com praz,o de 
15 dias virem, ou de le tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trãnsmites um processo em que é acusado : ~lf'.RI
CO DA SILVA AGUI AR FILHO, brasileiro, so lteiro, padeiro 
filho de América da Si l va Aguiar e Raimunda Borges Aguiar, 
como incurso no art9 155 § 49 , II , do CPB c/c o art. 19 da 
Lei n9 2.252/54 . 

E como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certif i 
cado ~ão o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possT 
ve l citá- Lo pessoalmente, cita-o .pelo -presente a compare = 
cer nes te Juízo, no edifício do forum desta Comarca , s i to à 
Avenida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano 
Jucá, nes ta c i dade , no dia 28 . 04 . 86 , às 12: 30 horas , a fim 
de ser interrogado, promover sua defesa e ser not i ficado 
dos ul ter iores termos do processo, a que deve r á comparece r , 
sob pena de reve l ia. Para conheciment o de t odos é passado 
o presente Edital , cuja 2{1 via ficará afixada no lugar de 
costume . Dado e pa ssado nesta cidade, aos vinte e seis dias 
do mês de f everei ro do ano de mil novecentos e oitenta e 
seis. Eu, Hanoel Január io da Silva , Diretor de Secretaria 
da Vara Criminal, o subscrevi. 

DÕGLAS EVANGELISTA RANOS 
Ju iz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO 

1{1 CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE NACAPÁ 

VARA CRININAL 
O Doutor DÕGLAS AVANGELISTA RM!OS, HH . Juiz de Di re ito 

da 1' Circunscrição Judiciária de Nacapá - Vara Cr i minal , 
na fo rma da lei , etc ... 

Faz saber a todos o que presente Edital, como prazo de 
vinte (20) di a& virem, ou de l e notíci a tiverem , que neste 
Juizo corre seus trânsmites num proces so em que é acusado 
(a) JOSÉ BENTO DOS RE IS , brasi l eiro , casado, operador , f i-
lho (a) de ~IARIA A~!ÉLIA DOS REIS e de ... .- .; ;.' .. . . .. , residen 
t e à . ............ n9 ...... , o qua l foi condenado (a) à pe 
na de 1 ano e 8 meses de detenção, como incurso nas penas 
do (s) artigo (s) 220 c/c O 226 , III do CPB , conforme sen
tença prolatada em 10 . 11. 82 , sendo concedido o benefício 
da suspensão condiciona l da pena. E, como t enha o Of i cial 
de Justiça deste Juízo cert i ficado não o haver encontrado 
nesta Circunscrição , não sendo possível intimá- lo pessoal
mente, intime--o pelo pr esente a comparecer neste Ju ízo , no 
Ed i f í c io do Forum de Hacapá , sito à Rua Independência , n9 
26, nesta c i dade, no dia 02 de maio de 1986, às 14 horas , 
a f im de assistir aud iência admonitóri a a que deverá campa 
recer sob pena de l he ser revogado o "SURSI S"ora concedido:-

Para conhecimento de todos, expede- se o presente Edi -
tal, nos termos do artigo 705, do Código de Processo Penal, 
cuja 2? via será afixada no lugar de costume . Dado e passa 
do nesta cidade de Hacapá, "capital do Território Federal 
do Amapá , -aos qua t orze dias do mês de fevereiro do ano de 
mil novecentos e oitenta e seis . Eu , Naria Nazaré Dias Al
ves, Auxiliar Judiciário, datilografei e eu , Nano~ l Januá
rio da Si l va, Dire to r de Secretaria da Vara Crim nal , o 
subscrevi. 

DÕGLAS EVANGELISTA RMIOS 
J ui z de Direito 

FABRICA ~IAPAENSE S. A. I NDÚSTRIA E CONÉRCIO 
C. G. C. (H. F) 05.969.670/0001-34 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEHBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

FIC~I CONVOCADOS OS ACIONISTAS DA FÁBRICA A~IAPAENSE 8/ A 
INDÚSTRIA E CONÉRCIO, PARA SE REUNIREH H! ASSEHBLÊIA GERAL 
EXTRAORDINARIA, A REALIZAR- SE NO DIA 21 DE f!ARÇO DE 1986 , 
às 10 :00 HORAS (HBV) NA SEDE SOCIAL À AV . IRACE~!A CARVÃO NU 
NES , N9 109, BAIRRO CENTRAL, NESTA CI DADE, A FINDE DELIBI 
RAREH SOBRE A SEGUINTE . 

ORDH! DO DIA 

a) Trans f erência , por venda , de açÕes pert encente s aos 
ac i oni s t as J osé Augus t o Tomé e Nari a Amélia S. H. Tomé, p_<: 
ra o senhor Alberto Alcolumbre ; 

b) Transferência , por herança , das ações de José Ba rb~ 
sa de Oliveira Neves, j á fa l ec i do , para a acionista Darina 
Ce rie iro Neves ; 

c ) di s tri buição das açÕes adequeridas pela soc i edade . 
HACAPÁ(AP) , 14 de março de 1986 

JOSJl. AUGUS TO TO"!Ê 
Acionista Di retor 
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Os nomes constantes da relação abaixo, publicados como 
Agente de Limpeza e Conservação, pertencem a Categoria a 
seguir: 

$' 

- Professor de Ensino de lQ Grau -

Iara Sandra Melo Brasi 

Idelcy Maria dos Santos Nunes 

Janey Silva Ferguson 

Joana C~lia ~es Conrado 

Joana DtArc Amoras do Vale 

Joaquina Lima da Silva 
d> 

Jose Maria Estevam de Souza 

Jos~ Mauricio Farias da Penha 

Li l ian Virginia de Andrade Campos 

Lourdes de Oliveira Dias 

L~cia Maria Alcântara Veiga Cabrai 

Margarida Rocha da Costa 

Maria Creuza Moraes Ferreira 

Maria Dalva de Souza Figueiredo 

Maria da Conceiç~o Farias da Trindade 

Maria das Dores de Souza Campos 

Maria das Dores Paiva Pena 
p 

Maria das Graças de Souza Goes 

Maria das Graças de Souza Vaz 

Maria das Graças Vilhena Vieira 

Maria de Jesus Basto~ de Lima 

Maria de Lourdes Cardoso da Rocha 

Mari a de 
. .;; 
Na za r' e Fonseca Alc~ntara 

" Mari ~ de Naza re Nascimento Braz 

Ülo04 ~ 81 

Olo04.81 

Ülo04o 81 

04o04o83 

01.04o81 

13 o04.81 

Olo05 .81 

04.05o81 

J 2o04o81 

12o08 .81 

18.05.81 

03o 05o 83 

04o05 . 81 

OL 04.81 

Ol oÜJ.S J 

OL 04.8l 

OJ,05obl 
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04 8 

049 

059 

051 

052 

053 

054 

055 

056 

057 

05 8 

059 

060 

061 

062 

063 

064 

065 

066 

067 

068 

06 9 

070 

071 

072 

073 

074 

075 

076 

077 

078 

079 

080 

081 

082 

083 
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, 

Maria do Perpetuo Socorro Pantoja Vaz 

Maria do Socorro Andrade Smith 

Maria do Socorro da Luz da Silva 
.. 

Maria do Socorro Malheiros Goes 

Maria do Socorro Pereira da Costa 

Maria Elza Raiol Picanço 

Maria Iracema Monteiro de Oliveira 

Maria Jos~ Borges Pinheiro 

Maria Merci Silva Santos 

Maria Neuzete da Costa Amaral 

Maria Odete Nascimento Silva 

Maria Olga dos Reis Lobato 

Maria Osvaldina Soares Teixeira 

Maria Terezinha Pinto Guimar~es 

Maria Zenir Dias Maia 

Marly Cardoso Gomes 

Nair Campos Gama 
# N 

Nazare da Paixao Souza 
, 

Ocinildo Araujo Nunes 
, 

Orquidea Alves Ferreira 

Paula Graciete Costa de Azevedo 

Raimunda das Graças da Silva Favacho 

Raimunda Dias Gomes 
, 

Raimunda Marlucia Mendonça Sampaio 

Raimunda Silva de Oliveira 

Rita de Souza Machado 

Rosane Ali Santiado 

Ruth Virgfnia Lima Picanço 

Sandra Helena Batista Rodrigues 

Sheila Bezerra de Oliveira 

Socorro de Maria Oliveira de Ara~jo 

Tânia Maria de Souza Ramalho 

Terezinha de Jesus Meireles Monteiro 

dos Santos 

Valdenice Vilhena Monteiro 
, 

Vera Lucia Deniur Lameira 
, 

Vera Lucia Tourinho Barbosa 

02.05. 83 

01.08.83 

02.04.81 

01.02 .83 

01.04. 81 

01.04.81 

05.05.81 

03.03.83 

01.04. 81 

01.04. 81 

01 . 05. 81 

01.04.81 

01.06 .83 

05.03.80 

01.08.81 

01.08.81 

13 . 08.8 2 

01.03.83 

01.04.81 

01 . 08 .81 

06 .04.81 

08.10.84 

04.08.81 

13 . 08.81 

01.04.81 

01 . 06 . 8!, 

03.10.83 

01.06.81 

08.07. 81 

01.04.81 

01.04.81 

03.01. 83 

01.04.81 

05.05.81 

01.10 .81 

23.04.81 
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