100 – São Paulo, 126 (239)
Parecer CJ/SH 309/2016, de 22-11-2016 e Parecer CJ/SH
235/2016, de 22-07-2016.
Processo 479/05/2013
Programa: Programa Especial de Melhorias-PEM
Convênio 479/05/2013
Convenente: Secretaria da Habitação
Conveniado: Prefeitura Municipal de Cravinhos
Objeto: 4° Termo de Aditamento de Convênio
Cláusula Aditada: Cláusula Quarta (valor)
Valor total: R$190.000,10
Valor inicial: R$ 235.294,12
Valor alterado: R$190.000,10
Valor de responsabilidade do Estado: R$161.500,09
Valor de responsabilidade do Município: R$28.500,01
Data da assinatura do aditamento: 02-12-2016
Vigência: 18-01-2016 a 16-01-2017
Classificação dos recursos: Natureza de Despesa: 44405101
Programa de Trabalho 1645125095057 UGE 250101
Nota de empenho 2014NE00765
Data da emissão NE: 21-11-2014
Parecer Jurídico CJ/SH 218/2016, de 27-06-2016.
Processo 486/05/2014
Programa: Transferência de recursos financeiros oriundos do
Fundo Estadual da Habitação-FEH
Convênio 486/05/2014
Convenente: Secretaria da Habitação
Conveniado: Prefeitura Municipal de Nova Granada
Objeto: 4°Termo de Aditamento do Convênio
Cláusula Aditada: Cláusula Quarta (valor)
Valor Total: R$ 299.920,70
Valor inicial: R$ 300.000,00
Valor alterado: R$ 299.920,70
Valor de responsabilidade do Estado: R$ 299.920,70
Valor de responsabilidade do Município: R$ 0,00
Data da assinatura: 06-12-2016
Vigência: 17-03-2016 a 16-03-2017
Parecer CJ/SH 307/2016, de 11-11-2016.

Meio Ambiente
GABINETE DO SECRETÁRIO
Resolução SMA - 101, de 21-12-2016
Altera dispositivo da Resolução SMA 82, de
14-10-2016, que estabelece os procedimentos
e preços públicos a serem pagos em razão da
utilização de áreas do Parque Dr. Fernando Costa,
da Coordenadoria de Parques Urbanos - CPU, da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por associações e outras entidades que já ocupavam essas
áreas quando o Parque era gerido pela Secretaria
de Estado da Agricultura e Abastecimento
O Secretário de Estado do Meio Ambiente resolve:
Artigo 1º - O parágrafo único do artigo 1º da Resolução
SMA 82, de 14-10-2016, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Artigo 1º -.....
Parágrafo único - Para as pessoas jurídicas indicadas no
artigo 4º, inciso III, do Decreto 60.321, de 01-04-2014, o preço
público referido no caput será de 1 Unidade Fiscal do Estado de
São Paulo - UFESP por m², por mês, nos doze primeiros meses;
1,5 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs por m²,
por mês, a partir do décimo terceiro mês até o quadragésimo
oitavo mês, e 2,0 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo UFESPs por m², por mês, a partir do quadragésimo nono mês.”
(NR)
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação. (Proc. SMA 8.081/2016)
Resolução SMA - 102, de 21-12-2016
Disciplina o procedimento para publicações dos
licenciamentos ambientais para as atividades que
especifica
O Secretário de Estado do Meio Ambiente,
Considerando o disposto no artigo 10 da Lei 6.938, de
31-08-1981, com a redação dada pela Lei Complementar 140,
de 8 de dezembro de 2011, e
Considerando a necessidade de racionalização e desburocratização em favor das empresas paulistas, resolve:
Artigo 1° - As obrigações de publicidade dos empreendimentos relacionadas aos pedidos de licenciamento ambiental,
em quaisquer modalidades, sua concessão e respectivas renovações, com exclusão daquelas sujeitas à Avaliação de Impacto
Ambiental, se darão mediante publicações:

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
I - no Diário Oficial do Estado de São Paulo das solicitações
de licença, e sua posterior concessão, feitas periodicamente pela
Cetesb - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e
II - no sítio eletrônico mantido pela Cetesb - Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.
(Proc. SMA 10.107/2016)
Despacho do Secretário, de 21-12-2016
Ratificando, a dispensa de licitação, nos termos disposto
no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, c.c. o
artigo 26 da Lei Estadual 6.544/89, declarada pelo Senhor Diretor do Instituto Geológico, a favor da empresa Lyncra Limpeza
e Serviços Gerais Ltda, com fundamento no artigo 24, inciso
IV, da Legislação Federal de Licitações e Contratos, referente
a serviços terceirizados – processo de prestação de serviço de
controle, operação e fiscalização de portaria e edifício, com efetiva cobertura dos postos designados para o Prédio de Apoio às
atividades do Instituto Geológico, sito à Rua Anhaia, 392, Bom
Retiro, São Paulo, SP, em caráter emergencial. Fica a contratação
condicionada à observância e integral cumprimento da legislação vigente e das orientações do Parecer CJ/SMA 781/2016.
(Proc. SMA 9.637/2016)
Despacho do Secretário, de 2-12-2016
Diante dos documentos de instrução dos presentes autos,
em especial, a manifestação do Coordenador de Parques
Urbanos, à folha retro, autorizo o uso privativo dos espaços do
Parque Dr. Fernando Costa destinados à realização do “Festival
de Gastronomia Food Truck”, bem como, autorizo o mesmo
Coordenador a firmar os termos de permissão de uso, após
regular realização de chamamento público.

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
AMBIENTAL
Portaria CPLA - s/nº, de 16-12-2016
Substitui o responsável pelo acompanhamento e
fiscalização da execução do Contrato 02/2015/
CEA, firmado em 10-08-2015 com a empresa
Arklok Equipamentos de Informática Eireli
O Coordenador de Planejamento Ambiental, conforme resolução SMA 74 de 09-08-2013, combinado com o Decreto 57.933
de 02/04/12, e com fulcro nos artigos 67 e 73 da Lei Federal
8.666/93 e artigo 10 do Decreto 42.857 de 11/02/98, resolve:
Artigo 1° - Designar a funcionária Valéria Henrique, portadora do RG 14.072.341-9 e CPF 089.975.498-80, em substituição ao funcionário Alfredo Varandas Vignati, portador do RG
12.207.020-3, na qualidade de fiscal e a funcionária Rosa Maria
Ribeiro, portadora do RG 4.870.848-3 e CPF 516.420.008-25, na
qualidade de suplente, para acompanhamento e fiscalização a
execução do contrato 02/2015/CPLA, firmado em 10-08-2015
com a empresa Arklok Equipamentos de Informática Eireli,
visando à prestação de serviços de locação de equipamentos
de informática, incluindo instalação, manutenção, sistema operacional e software básico padronizado para as Coordenadorias
da Secretaria do Meio Ambiente.
Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publicação. PSMA 7637/2015.

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A
PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Portaria Normativa FF/DE - 246, de 21-12-2016
Revogação da Portaria DE 244/2016, de 19-112016
O Diretor Executivo da Fundação para a Conservação e a
Produção Florestal do Estado de São Paulo – Fundação Florestal,
resolve:
Art. 1º - Revogar a Portaria de 244/2016, de 19-11-2016,
que estabelece procedimentos e diretrizes para a instituição
e renovação de Conselhos Consultivos das Unidades de Conservação administradas pela Fundação Florestal e dá outras
providências.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Portaria FF/DE - 247, de 21-12-2016
Revogação do edital de chamamento da Sociedade
Civil FF/CG 01/2016
O Diretor Executivo da Fundação para a Conservação e a
Produção Florestal do Estado de São Paulo – Fundação Florestal,
resolve:
Art. 1º - Revogar o edital de chamamento da Sociedade
Civil FF/CG 01/2016, publicado no D.O. de 24-11-2016, página
106, executivo 1.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão de Diretoria - 281/2016/P, de 20-12-2016
Dispõe sobre a necessidade da regularização do processo de revogação das Normas Técnicas Cetesb e dá outras providências
A Diretoria Plena da Cetesb - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, à vista do que consta do Processo 148/2014/310/P,
e considerando o contido no Relatório à Diretoria 010/2016/P, que acolhe, decide:
Artigo 1º: Retificar o Anexo 2 da Decisão de Diretoria 324/2014/P, de 05-11-2014, na forma do Anexo Único que integra esta
Decisão de Diretoria, para constar que foram revogadas/suspensas 515 Normas Técnicas Cetesb – NTC; e
Artigo 2º: As Normas relacionadas no Anexo Único estão disponíveis na Biblioteca e no sitio eletrônico da Cetesb, para consulta
de interessados (www.cetesb.sp.gov.br);
Artigo 3º: Esta Decisão de Diretoria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no Diário Oficial do Estado - Poder Executivo – Seção I
ANEXO ÚNICO
(a que se refere o artigo 1º da Decisão de Diretoria 281/2016/P, de 20/12//2016)
NORMAS TÉCNICAS CETESB (NTC) REVOGADAS
Seq
Código
Título
Nº Processo
1
D1.003
Aquisição de válvulas para sistemas de saneamento básico
SDEP/0481/78
2
D1.004
Aquisição de ETAs compactas pré-fabricadas
SDEP/0936/78
3
D1.005
Norma de aquisição de conjunto motor-bomba para serviços de saneamento básico
SDEP/0796/78
4
D1.006
Tubos e peças especiais de aço-carbono para condução de água para abastecimento
SDEP/0799/78
5
D1.007
Norma para aquisição de tubos de concreto
SDEP/0934/78
6
D2.120
Elaboração de cadastro de coletores
TEC/GNT/0032/77
7
D2.210
Elaboração de cadastro de redes de água
GNT/SDEP/654/77
8
D3.440
Operação e lavagem de filtros rápidos de gravidade
TEC/GNT/0079/76
9
D3.560
Manual de avaliação de desempenho de lagoas de estabilização
GNT/0892/79
10
D3.570
Manual de operação e manutenção de valo de oxidação
GNT/0881/79
11
D3.855
Desinfecção de sistemas de instalações prediais de água fria
SDEP/0930/78
12
D3.860
Desinfecção de reservatórios de sistemas públicos de abastecimento de água
SDEP/0931/78
13
D3.870
Manual de Ações Comunitárias
D/456/98
14
D5.011
Aferição de torquímetros de mostrador por meio de pesos aferidos
STA/326/83
15
D5.012
Aferição de paquímetros
STA/566/83
16
D5.013
Aferição de micrômetros
STA/455/83
17
D5.014
Aferição de relógio comparador
STA/565/83
18
D5.017
Relógio apalpador – Aferição: Método de ensaio
STA/025/85
19
D5.020
Micrômetro interno extensível – Aferição por meio de blocos padrões: Método de ensaio
STA/026/85
20
D5.050
Trena de aço – Aferição: Método de ensaio
STA/531/84
21
D5.070
Durômetro Shore – Aferição por meio de balança: Método de ensaio
STA/532/84
22
E1.007
Válvulas classificação
SDEP/GNT/1051/77
23
E1.101
Roteiro de inspeção para tanque de preparação de solução de sulfato de alumínio
SDEP/0819/78
24
E1.102
Roteiro de inspeção para conjuntos de pressão para estações de tratamento de água
SDEP/0798/78
25
E1.103
Rot.de inspeção de res. de poliester reforçado com fibra de vidro fabricados por laminação manual
GNT/1663/79
26
E1.104
Roteiro de inspeção de tanques de preparação de dosagem de leite de cal do tipo canecas
SDEP/0811/78
27
E1.105
Roteiro de inspeção para dosador, para solução de sulfato de alumínio, tipo orifício com nível constante
SDEP/0816/78
28
E1.106
Roteiro de inspeção para extintor de cal
SDEP/0813/78
29
E1.107
Roteiro de inspeção de válvulas de gaveta de ferro fundido
SDEP/0815/78
30
E1.108
Roteiro de inspeção de válvula borboleta
SDEP/0802/78

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
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110
111
112
113
114
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116
117
118
119
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122
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131
132
133
134
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136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

E1.109
E1.110
E1.112
E1.113
E1.114
E1.115
E1.117
E1.118
E1.119
E1.120
E1.121
E1.122
E1.123
E1.124
E1.125
E1.126
E1.127
E1.128
E1.129
E1.130
E1.131
E1.132
E1.133
E1.134
E1.135
E1.136
E2.102
E2.111
E2.160
E2.162
E2.311
E2.410
E2.420
E2.440
E2.500
E4.110
E4.201
E5.110
E5.111
E5.125
E5.201
E5.301
E5.302
E6.401
E6.601
E6.701
E6.702
E7.120
E7.130
E7.140
E7.210
E7.220
E7.230
E7.240
E7.241
E7.245
E7.261
E7.300
E7.401
E7.410
E7.411
E7.502
E7.510
E7.610
E7.620
E7.701
E7.702
E7.820
E7.840
E7.910
E7.911
E8.110
E8.710
E8.811
E8.812
E8.920
E8.930
E9.110
E9.410
E9.510
E9.511
E11.301
E13.210
E13.220
E13.411
E13.412
L1.002
L1.007
L1.008
L1.009
L1.010
L1.012
L1.013
L1.014
L1.015
L1.017
L1.018
L1.021
L1.030
L4.001
L4.120
L4.240
L4.250
L5.006
L5.010
L5.012
L5.017
L5.018
L5.019_I
L5.019_II
L5.019_III
L5.020
L5.021
L5.022
L5.023
L5.025
L5.103
L5.104
L5.105
L5.109
L5.111
L5.112
L5.113
L5.114
L5.115
L5.116
L5.118
L5.119
L5.120
L5.121
L5.122
L5.124
L5.125
L5.126
L5.127
L5.128
L5.132
L5.133
L5.134
L5.135
L5.136
L5.137
L5.138
L5.139
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Roteiro de inspeção de conjuntos motor-bomba
Roteiro de inspeção de quadros elétricos de comando e distribuição
Roteiro de inspeção para estação compacta de tratamento de água
Roteiro de inspeção para bombas dosadoras tipo de diafragma
Roteiro de Inspeção de misturadores ou agitadores para soluções ou suspensões utilizadas em ETAs
Roteiro de inspeção de aeradores
Roteiro de inspeção para cilindros hidráulicos
Roteiro de inspeção de ventosas
Roteiro de inspeção de válvulas tipo macho
Roteiro de inspeção de válvula de retenção de portinhola
Roteiro de inspeção de mesas de comando hidráulico de filtros em ETAs
Roteiro de inspeção de floculadores mecânicos de eixo vertical do tipo de paletas
Roteiro de inspeção de motores elétricos de indução
Roteiro de inspeção de reservatório de poliester reforçado com fibras de vidro fabricados pelo processo de enrolamento contínuo
Roteiro de inspeção de monta-cargas
Roteiro de inspeção de ponte rolante
Roteiro de inspeção de redutores
Roteiro de inspeção para transformadores de transmissão e distribuição de energia elétrica
Roteiro de inspeção de disjuntores
Roteiro de inspeção de válvulas anti-golpe de Aríete
Roteiro de inspeção de compressores de ar estacionários
Roteiro de inspeção de cabine primária
Roteiro de inspeção de máquinas de corrente contínua
Roteiro de inspeção de conjunto de porca-tubete para hidrômetro
Roteiro de inspeção de motores de combustão interna montados
Roteiro de inspeção de comportas
Indicadores de vazão e indicadores de perda de carga para filtros rápidos de gravidade
Roteiro de inspeção de hidrômetro para água fria
Rotâmetros: Especificações
Rotâmetro para efluentes gasosos – Calibração: Método de ensaio
Aferição de manômetro de tudo Bourdon tipo indicador com auxílio de bomba de peso morto
Indicador de nível do tipo de campânula para ETAs
Indicador de nível do tipo de borbulhamento para ETAs
Indicador de nível do tipo de bóia com transmissão elétrica
Semi-célula de cobre-sulfato de cobre para medição de potencial elétrico em proteção catódica
Pedestais de acionamento de válvulas e comportas
Mesas de comandos hidráulicos de filtros em estações de tratamento de água
Válvula de retenção com portinhola
Válvula de retenção tipo portinhola dupla de ferro fundido
Válvula de retenção tipo pistão série métrica ferro fundido cinzento
Ventosa
Válvula anti-golpe de aríete tipo supressora de ferro fundido
Válvula anti-golpe de aríete de aço-carbono
Válvula de pé com crivo de ferro fundido cinzento – série métrica
Válvula tipo boia de ferro fundido de assento para reservatório público de distribuição
Adufa de fundo de ferro fundido
Adufa de parede de ferro fundido
Extintor de cal
Tanques de preparação de solução de sulfato de alumínio
Tanque de preparo de suspensão de carvão ativado
Dosador de leite de cal do tipo de canecas
Dosador para solução de sulfato de alumínio tipo orifício com nível constante
Dosadores para solução de sulfato de alumínio com extravasor e recirculação
Dosadores rotativos para dispersões tipo velocidade variável com nível constante
Dosadores rotativos para soluções, tipo tampa do receptor regulável, com nível constante
Dosador tipo hidro ejetor
Dosador a seco tipo volumétrico para compostos de flúor
Bomba dosadora tipo diafragma
Floculadores mecânicos de eixo vertical do tipo paletas
Misturadores rápidos mecanizados, tipo turbina
Misturadores ou agitadores para soluções ou suspensões
Módulos tubulares para decantação acelerada
Removedores de lodo para decantadores regulares
Torniquete hidráulico para a lavagem superficial de filtros
Filtros de pressão
Estações compactas pré-fabricadas tipo sob pressão para tratamento de água
Estações compactas pré-fabricadas tipo tanques abertos para tratamento de água
Coletor de pó
Exaustor para sala de cloração
Blocos cerâmicos para fundo de filtros rápidos de areia
Ensaio de compressão em blocos cerâmicos para fundo de filtros rápidos de areia
Projeto de grades de barras para ETE
Escovas de aeração
Aeradores mecânicos de alta rotação
Aeradores mecânicos verticais de superfície do tipo de baixa rotação
Módulos tubulares e lamelas utilizados em tratamento de efluentes industriais
Agitadores mecânicos tipo turbina para estações de tratamento de efluentes industriais
Derivador tipo ferrule
Derivador tipo válvula macho de liga de cobre
Registro de derivação
Registro de derivação para pitometria
Quadros elétricos para uso em instalações de saneamento básico
Cilindros hidráulicos
Conjuntos de pressão para ETAs
Filtro de ranhura contínua para poço tubular
Filtro de chapa estampada para poço tubular
Manual de orientação para previsão de população
Determinação do grau de agressividade de meio aquoso ao concreto
Manual de avaliação de desempenho de estações de tratamento de água- manual técnico
Operação e manutenção de lagoas anaeróbias e facultativas manual técnico
Avaliação de desempenho de valos de oxidação
Poluição do ar – Sistemas de amostragem de ar
Poluição do ar – Unidades e termos relacionados
Poluição do ar – Equipamentos
Poluição do ar – Termos relacionados a meteorologia
Poluição do ar – Termos gerais
Poluição do ar – Termos relacionados a fornos industriais
Manual técnico de avaliação de desempenho de estações de tratamento de esgoto
Membrana impermeabilizantes e resíduos – determinação da compatibilidade: Método de ensaio
Medição de vazão de água por meio de molinetes e flutuadores
Medição de vazão em cursos de água por meio de vertedores de paredes delgadas
Medição de vazão com placas de orifício (diafragma)
Medição de vazão de água por meio de tubo Pitot
Floculação: Método de ensaio
Avaliação de laboratórios de análises bacteriológicas de água
Tratamento preliminar de amostras de água para determinação de metais por espectrometria de absorção atômica – emissão de chama
Análise estatística de resultados de testes de toxicidade aguda
Água – teste de toxicidade aguda com Daphnia Similis Claus (Cladocera Crustacea)
Água – teste de toxicidade aguda com peixes (Parte I) Sistema Estático: Método de ensaio
Água – teste de toxicidade aguda com peixes (Parte II) Sistema Semi-Estático: Método de ensaio
Água – teste de toxicidade aguda c/ peixes (Parte III) Sistema de Fluxo Contínuo: Método de ensaio
Água – teste de toxicidade com chorella vulgaris
Água do mar – teste de toxicidade aguda com artemia
Água – avaliação de toxicidade crônica utilizando ceriodaphnia dubia richard 1894 (Cladocera crustacea)
Sedimentos - determinação de resíduos de pesticidas
Água – teste para avaliação da toxicidade aguda de cianofíceas (algas azuis)
Água – determinação de alumínio – método de espectrofotometria de absorção atômica
Água – det. de arsênio inorgânico total em águas – método de dietilditiocarbamato de prata
Água – determinação de bário – método de espectrofotometria de absorção atômica
Água – determinação de cálcio método de espectrofotometria de absorção atômica
Água – determinação de chumbo - método de espectrofotometria de absorção atômica
Determinação de cianeto em águas - método de piridinapirazolona ou do nitrato de prata, com destilação prévia
Determinação de cloreto em águas
Determinação de cloro residual em águas - método de ortotolidina-arsênito
Determinação da condutividade em águas
Água – determinação de cobre - método de espectrofotometria de absorção atômica
Determinação do cromo hexavalente em águas
Determinação de cromo total - método colorimétrico da S-Difenilcarbazida
Água–Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) - método da diluição e incubação (200 C)
Demanda química de oxigênio (DQO) - método de oxidação por dicromato de potássio em refluxo
Determinação de surfactantes aniônicos em águas - método do azul de metileno: Método de ensaio
Determinação da dureza total em águas - método titulometrico do EDTA
Determinação de fenóis em águas - método colorimétrico da 4 amino-antipirina
Água - Determinação de ferro - método colorimétrico da orto-fenantrolina
Determinação de sulfeto em águas
Determinação de fósforo em águas
Água – determinação de magnésio - método de espectrofotometria de absorção atômica
Água – determinação de manganês - método de espectrofotometria de absorção atômica
Água – determinação do mercúrio total - método de espectrofotometria de absorção atômica-geração de vapor a frio: Método de ensaio
Água – determinação de níquel - método da espectrofotometria de absorção atômica
Determinação de nitrogênio amoniacal em águas - método da nesslerização com destilação prévia: Método de ensaio
Determinação de nitrato em águas - método de ácido fenoldissulfônico
Determinação de nitrito em águas - método da sulfanilamida e N-(1-Naftil) etilenodiamina
Determinação de nitrogênio orgânico e nitrogênio total Kjeldahl em águas - método da determinação de nitrogênio na forma de amônia:
Método de ensaio

SDEP/0876/78
SDEP/0800/78
SDEP/1648/78
GNT/0673/79
GNT/777/80
GNT/778/80
GNT/0674/79
GNT/1045/79
GNT/0807/79
GNT/1251/79
GNT/127/80
GNT/776/80
GNT/128/80
GNT/773/80
GNT/1238/79
GNT/913/79
GNT/129/80
GNT/0676/79
GNT/0675/79
GNT/1239/79
GNT/0680/79
GNT/0678/79
GNT/0681/79
GNT/1109/79
GNT/126/80
GDQN/1325/80
GNT/SDEP/637/77
SDEP/0929/78
SDEP/1955/78
N/611/91
GDQN/275/82
TEC/GNT/0363/77
TEC/GNT/0332/77
SDEP/GNT/0830/77
GDQN/243/81
GDQN/644/81
TEC/GNT/0357/77
SDEP/1667/78
SDEP/0630/79
SDEP/0361/79
STA/540/85
GDQN/363/81
GDQN/241/82
SDEP/0472/79
GDQN/138/82
GDQN/164/83
STA/069/84
TEC/GNT/0089/76
TEC/GNT/0088/76
TEC/GNT/436/77
TEC/GNT/0085/76
TEC/GNT/0362/77
SDEP/GNT/0684/77
SDEP/1668/78
SDEP/1874/78
GNT/889/79
TEC/GNT/546/77
SDEP/GNT/0234/78
TEC/GNT/0086/76
TEC/GNT/0360/77
TEC/GNT/0358/77
SDEP/1047/78
SDEP/1809/78
TEC/GNT/435/77
SDEP/1679/78
SDEP/GNT/0994/77
SDEP/1048/78
SDEP/GNT/0683/77
GNT/SDEP/656/77
GNT/987/80
GDQN/988/80
STA/644/84
GDQN/1384/80
GDQN/1307/80
GDQN/1291/80
STA/685/84
STA/516/84
SDEP/0325/79
SDEP/533/79
GNT/0838/79
GDQN/1039/80
TEC/GNT/078/76
TEC/GNT/0094/76
TEC/GNT/0356/77
GDQN/400/82
GDQN/401/82
SDEP/0928/78
TEC/GNT/0031/77
TEC/SDEP/0653/77
DNOR/0893/79
GNT/0801/79
SDEP/0810/78
SDEP/1050/78
SDEP/1001/78
SDEP/1245/78
SDEP/1801/78
GNT/0877/79
GNT/0651/79
STA/888/85
TEC/GNT/0104/76
TEC/GNT/0077/76
TEC/GNT/0106/76
TEC/GNT/0107/76
TEC/GNT/0105/75
SDEP/0366/79
SDEP/0422/78
STA/851/86
STA/672/86
STA/090/87
STA/090/87
STA/090/87
STA/833/86
STA/329/87
STA/1006/87
STA/999/88
P/634/93
SDEP/1655/78
SDEP/0244/79
SDEP/1654/78
SDEP/1238/78
SDEP/1240/78
SDEP/GNT/1249/77
SDEP/055/79
SDEP/056/79
SDEP/GNT/0837/77
SDEP/1235/78
STA/492/84
STA/923/85
TEC/GNT/0128/76
GDQN/229/82
SDEP/GNT/1044/77
TEC/GNT/597/77
SDEP/769/79
SDEP/GNT/0844/77
SDEP/0308/78
SDEP/GNT/1425/77
GNT/1874/79
SDEP/1237/78
SDEP/0593/79
N/473/90
TEC/GNT/596/77
TEC/GNT/598/77
TEC/GNT/600/77
TEC/GNT/612/77

