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--------------------av~.,_.~----------

AT~S DO PODER EXECUTIVO 
(NJ nº 025 de 27 de agosto de 1974 

Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho para 
o cumprimento de medidas preparatórias à alienação de 
imóveis residenciais da União, administrados pelo Governo 
d o Terr itório e ocupados por seus servidores. 

O Governador do Território Federa l do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe confere o item li, do artigo 18, 
do Decreto-Lei nº 411 , de 08 de janei ro de 1969, 

DECRETA: 

Art. Iº - Fica constituído o Grupo de Trabalho com 
a responsa bilidade pelo cumprime nto das medidas prepara
t órias necessárias à alier.ação, na forma da Lei, dos imóvels 
r es idenciais da União, administrados pelo Governo do Ter
r itório, legitimamente ocupados por funcionários a seu 
serviço. 

Art. 29 - O Grupo de Trabalho criado per este De
c reto se compõe dos seguiates membros, sob a presidência 
do prime iro: 

I - Secretário de Obrall Públicas; 
II - Secretário de Administração e Finanças; 
III - Um represe ntante do3 servidor es do Território, 

indicado pela Associação dos Servidores P úblicos Civis do 
Bra sil; 

IV - Um representante da Prefeitura Municipal de 
Maca pá; 

V - Um Secretário Executivo designado pelo Go
vernador do Território. 

Art. 32 - O Grupo de Trabalho apresentará r elatório 
que permita decisões sobre a matéria , no prazo de a té 
quarenta e cinco dias, no qual se indiquem: 

I - Re lação descritiva dos imóveis residenciais e 
correspondentes ocupantes; 

li - Situação sócio-ecof.lômica dos ocupantes, espe
cialmente o seu orçamento familia r; 

III - Critérios de alienação, em que se designam e 
se justifiquem os valores atualizados dos Imóveis e condi
ções de pagamento; 

IV - Medidas exigíveis para a alienação; 

V - Normas, aLos e pertinentes fundamentos para 
as d~;>clsõe s cabíveis. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publlcação, t·evogadas as disposições t m contrár io. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 27 de agosto de 
197-1, 85.0 da Rt>pública e 31.0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Gov ernador 

José Daniel de Alenca r 
Sec. de Adm. e Finanças 

(N) n.0 026 de 27 de agosto de 1974 

Estabelece percentua l para o cálculo do vencime n
to do Prefeito Municipal de Macnpá. 

O Governador do Território Federal do Amapá , no 
uso das atr ibuições que lhe confer e o item Il, do artigo I 8, 
do Decreto-Lei n2 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

I 
Art. Iº - Estabelecer para o Prefeita Municipal de 

Macapá, quando r equisitado na forma da letra C do artigo 
31 do Decreto-Lei nº 411, a gratificação sobre seus venci
mentos cauculada no valor máximo de acordo aom o pre
ceituado pelo artigo 32 do Diploma Legal referenoiado. 

Ar t. 2.0 - Os efeitos financeiros deste Decreto pas
sam a vigor ar a partir de J2 de maio do corrente ano, re
vogadas as disposições em contrár io. 

Palácio de Setentrlão, em Macapá, 27 de agosto de 
1974, 85.o da República e 319 da Criação do Território J.t~e
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henn lng 
Governador 

José Daniel de Alencar 
Sec. de Adm. e Finanças 

Conselho de Educação do Territórie do Amapá 

Resolução n.0 03/74 

Relaciona as mãtérias da parte diversificada do curf
oulo dG ensino di 2º grau, fixa normas para a organiz:ação 
do curríc11lo pleno, e das outras providências. 

O Conulho de Educação do Tenitór io do Amapá, no 
u so de suas atribuições e tendo em vista a delegação de 
competência atribuída a este Conselho pelo C.F.E., de acor-

1 do com o disposto no ineiso II, § 1.0 do Art. 4.0 , da Lei 

l Federal n.0 5692, de 11 d e agosto de 1971, levando em con-

1 
sideração, ainda, o que dispõe o § Iº do art. 5.0 da citada 
Lei, bem como o P arecer 853/71 e as Resolucões n°s. 8/71 

1 e o Parecer 45, 72 e a Resolu~ão 2/72 do Conselho Federal 
j de Educação, 

I 
RESOLVE: 

Art. 1.0 
- A parte dive rsificada do currlr.ulo será 

constitulda das matérias escolhidas pelo es tabelecimento, 
dentre as constaotea relacionadas por este Conselho cujo 
catálogo anexo se integra a es ta Resolução. 

I 
I 
I 

l 
I 

I 
I 

§ 1º - Constam na r e1&çáo de matérias da parte 
diversificada as que !oram fixadas pelo Conselho Federal 
de Educação para constituírem, os mlnlmos das habilitações 
profission:~is ou conj unto de habilitações afins. 

§ 2.o - Mediante aprovação do Conselho de Educll
ção do Território do Amapá os estabelecimentos de ensino 
poderão incluir estudos não decorrentes du matérias rela
cionadas. 

§ 3º - As matérias fixadas deverão conjulgar-se en
tre si e com outras que lhes acrescentem, diretamente e 
por seus conteúdos obrigatórios, para assegurar a unidade 
de currículo em todas as fases do aeu desenvolvimento. 

§ 4.0 - O ensino da s matérias fixadas e das que 
lhe sejam acrescentadas, sem prejuízo de sua desUnção 
própsia, deve sempre convergir para o desenvolvimento, no 
aluno da capacidade de observações, reflexão, criação, dis
criminação de valores. julgamento, comunica~ão, convlvio, 
cooperação, decisão e ação como objetivo geral do proceuo 
educativo. 

§ 5.0 - O ensino deverá Rj ustar-se aos objetivos 
mais amplos estabelecidos no art. 1.0 da Lel nº 4.024, de 20 
de dezembro de 1961 , e nos art. 1.0 e 21.0 da Lei n .0 5682, 
de 11 de agosto de 1971 , inserindo-se harmonicamente na 
Política Nacional de Educação. 
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f 1) - ,.~\'.) n,~·l'ill J> r.' ·le1 CJ"'lcl!ll serão dP.sen
~y r :.tu, sob a!; 

t · t 1·•·, ·.Jdrr• . Bi•t6-
i · s e I3!o!ógtc'l8, 

t1 I :1. ~; e drJ~a "H'l~ 
o .; Ll.' I • 

"ll - C.o ~ rr'" <~ ,, r• ·· 1 • ·i·• ~n:.is prden-
.. ~~ .. , ~ ~ \ 1 '~ L, .lvJ tas DDJer~o 

L l l 1 • ' ' (I ;~ d,\ p;]: tn de 
•• ~ l <.;o cur ...... t.v L, c.~: u , . , i.Jt ;;rar t:.: .nb.:m 

prop rc.:'o:Jar ao Ritmo, a c<.Jpacidade de autodet;>rminar-se, 
de 1 i, m .1r-se i11diviclunlrr.enle e de agir produtivamente, 

' des•'I-''C. \'eP o-~e aô m~s no tnmpo a disciplina dcs b:'lbitos, 
e ~·1'l'i úa pu,qub..l e cia ievcnçüo e o ::cnso da respc n sa
bi loclad!.! . 

§ 4.0 -- O mínimo exigido em cacla habiJHação pro
fissiona l t >U crmjuni o de babili tr.ções a:Lns é c determinado 
p;:olo Cco~·.!lho Fed ' 1 :11 de Educa<;iio, a t raYés da Hesolu~·iio 
u.O '2.Ji.'!. scgt •. 1do cu '1SL1 o catillo;jo anexo. 

§ !1.0 - Exc' oci mahm:nte, a parte especial do 
c:u" .. ie..:.n pod '•Íl ~s;un ·r no ensino de 2 ° grau, o carát.-r
d; apo·of \l'i( ~:!lento em d~termmaua ordem de e~L.1do ge t al 
p:u-,1 ~t' n.l.er ?S "I ' ic;ôe; especificas do estudante ror in
dica~,:Jo ct.~ p:-ofc~s< res c orientadores. 

§ i.0 - O a; r,•func.lamento de que t rata o § anterior 
s0 se r .Hl~ r alizar del'tro das três condiç·ões estnbelecirJ::s 
pel'l Le ' n.0 5.€J2, ou ~eja : (a) em determinada ordem de 
c.;tudo; (bJ em ater.riimc>nto a aptid3o específi~a do estudan
te; e c 1 por !n:ci:>l.<:a de prdessores e 0 1 ientadores devi
damente rnot. vadr.o. 

§ 7Q -- I'lc!u'-se na execução previ~ta no § 5.0 os 
alunos qLie j« pt'S> ..1 •m habilitação lega! mente adquirida e 
que con esponda a( el•sino de 2.0 grau . 

(' '. 

Art. 5° - A ordenação do currículo far-sP.-á por série 
~r.w·is C::..! <IÍ~c;,;!o~,;. ~·rea~ de estudo cu at-ivid1àes orga
n z tln: de forma a p_ rm.Lirem, confor;ne o plano c as 
1 O > ib i :daclc~ do estabelecimento, a intlusão de opções qne 
, ; "' .., , as cli[er?r• :;;s individuais dcs a lunos, e ens.:-jem 
varied~c es de bo.bi.L at,Ões . 

s ::!.0 
- ()nrl:]Ll&;i' ccn~e~' ·:o f

1

t1 l;úrU~ de Educnr·5o 
"l l • .I s-~r lt tr rJ, ~ !:J l '11<: t I l1('!,l~ l e ct~tiÍ!ll 

'u .•. , r , o ;:-:• ..... 1' ~ r 1 ) r ,-, '. > csp,ci:.. l elo currí
.:Llo, • ·· 1 o n 1' b.t:t ·,o .-. '·•· :u .... 1 e::.:t..!.n':lo p~lo aJuno. 

~ {.
0 

- ~' i0 . • ... 1-... <\ L .... ~>~ .. -1 • 110 C'u.n·:cL1lO pleno, EJu
c 'l • • :J, I•. l 1. 1) ,\rt t t.«. 1 .u [ io Iuor.t l c Cívi.:.a, 

tL~ S: c c L.1. hl •. L.•'v o <:<te obrigAório 
o • '. 'J _:~~- 1 ct.tos t..f,d· i.; e 1 ~ til Jt:\·o p:::1·a os du!los. 

' ,. r~ i ,,.o <:co estudo da 
1 .... r.m c: • cvmunio.2ção e como 

... ...,""J tl..l C-.t!t..Uf,, i3ru.: _h lfJ. 

. ''L 1 n - As à i dpiin;'l, ;' n:~~; c>• cri udos e ati\·idadcs 
({ 1'' 1·~ 1 ~rn d-:.; ma,: r· ;s Ít.' ' 11 n:1 ~t'l'ln-1 dos a1·'igos 

r c r,:auJ r\! ... f c:l·v1s 1 lt i.J. lR con1 n3 d!s")o.;içõ~s 
,.· -; <:O SC<.! :~,J0;vL •. 11 1hO, ~ rd 11< fio e SCqÜél1Cia 

Clh1 !tu:r,.o o eur :c.JL, l~L r o üO e~(~ I;U • ..::nu:.nto. 

a 1 .
0 

-- 0 CUr!'ÍCJJ() ~l'Jr' '!:'!'.:, 1~ 11a p.l rb• de :Cduca 
ç._:o ; • · l c ou n dt f ,~m· · n l' "' •. d, v • .jar.' .,njo ~u de 
l!h. v "- ~ ... vm!ne ,__. ... n l ~.: J. 

r - .·\ pJrt~ C:::! .Conr ~.' ~"T• :.-h1l tcrú objetivo 
"'' ' .J t • J 1 .- fh~iu .. !. 0 ~ ' ,\ f 0 •. 1 cvm;onÜ•'cin 
c l 1 ~ · L"'~0 i t Cc Ô'J rn cadJ d l t ao .:1v l..;c wl <;U Lel.,!io
.. ::~1 :.t vi ta •>J k\'<H.l::.mcr.tos pc. iu !;.:!lT:I:ilie r enovados, 

f 3.0 
- :";s,1 prejuízo l:o c,'JjetiYo próprio de cada 

t ', '! tt .. · .. .; . l!l2':e a p<.Jrte de 1<;;· .. :· <:'~" e,;p;;eia t do currículo 

<j I Y :r a distribuição das atí\·idades, áreas do e!1t•JJc 
e di ~c :p ir; ," 80 lor ~o à;~s series, o estabelecimento obser
vará as d !!J;· si,,,,, s necess<iria:, ao seu relacionamento, or
d t':1:1Ç:io c seqü0ncia. 

§ 2~ - E fac.uitmlo à esco:., cun:::t>rllr~r as mat.:C r i<'d 
do núcleo-ro.l1Lttn ro i!·i!':(l J 1 rnsino v 2 ° gr::.u . pnrd . em 
S" (ui~ .l. m:n,s!Hll' :1s materias aa par te de formadio e8pe
cinl, ob:.a-vando o tli ~po lo no ~ 3.0 do art. 3", desta Jlc· 
soluçao . 

§ i!º - A e~coln de 2" grau deve sempre oferecer· 
varit!d<•des d{> h<1bi'ita~·õe~ de modalidades dife rentes de 
estudús iulq:,rauos por uma base cu:num . 

§ 4.0 - Para o cumprimento do disposto no § anteriot·, 
recom nda-se q ue o CUJT!Culo pleno qu ,ndo necess:o~no, 
seja e}•eeutado me !iar te a er.lros<:!gem e a intercomple
mer.tat·id'lde dos e~ tabe lecimentos c•ntre si e com outras 
inst 'tu'ç Õ<>~ rreden< ··1das pelo Conselho de Educação do 
Território do Ama) á. 

§ 5q - Na h.pótes e da escola pretender valer-se dos 
serviços educaciona is de instituições outras que não sejam 
eatabe'ecimentos de ensino oficial reconhecidos devera 
ames de filmar com elas convênios, contratos ou acordos, 
obter o credt:nciam':'nto de tais instituições po!· parte d o 
Conselho de Educaçã0 do Am,.pf.. 
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§ 6.0 - O estágio nas empresas a que se refere o 

art. 8.0 , § Único da Lei n .o 5692, terá a duração va-riável de 
a~:ordo com as exigências da habilitação pretendida pelo 
aluno, e será obrigatoriamE-nte planejado, orientado, acom
panhado e supervisionado pela escola e m entendimento 
com as empresas. 

Art. 6º - Admitir-se-á a organização s.emestral e a 
matricula por disciplina no ensino de 2.0 grau sob condições 
que assegure o relacionamento, a ordenação e a sequência 
àoe estudos. 

§ 1.0 - Na hipóteae prevista no art., o regimento 
determlnari as precedências ou pré-requisitos obrigatórios 
para cada atividade, flrea de es tudo ou discipllna, por série 
ou perlodo letivo. 

§ 2.0 - É vedado ao estabelecimento permillr que o 
aluno curBe s imultaneamente, o conteúdo do pré· r equisito 
e e seu consequente. 

Art. 7.0 - O ano e semestre le tivos, independente
mente do ano civil, terão no mini mo, J 80 a I 90 dias de 
trabalho escwlar efetivo respectivamente, excluindo o tempo 
f!!l&rvado às provas finais caso estas sejam adotadas. 

§ 1~ - Cada habilitação profissional d e três ou 
quatro 1érles anuala, conforme o previsto no catálogo anexo, 
compreenderll pelo menos 2.200 ou 2.900 horas d e trabalho 
efetivo , respectivamente. 

§ 2.0 - O Plano curricular do estabelecimento con
si~nllrá a carga horária reservada a cada atividade, área 
cie estudo eu dlsclpllna, por semestre e por a"o. 

I 3º - Pode11ão variar os módulos horários, segundo 
a natureza e os objetivos das atividades escolares progra
madas, desde que a soma total por atividadE:, área de estu
do ou disciplina; ob&deça ao e~tabelecimento no regimento 
da iSCOlB. 

§ 4.0 - A earga horária d~ cada <~tividade, área 
de estudo ou disciplina será idêntica para cursos diurnos 
e noturnos observados o s mínimos estabelecimentos no art. 
e no seu § prlmelr0. 

§ 5. 0 - A programação semanal das atividades esco
lares poderá variar segundo o seu planejamento anual, a 
critério do estabelecimento respeitados os mínimos anual de 
duração dos perlodos letivos r egulares e de caTga horária. 

Art. 8.0 - Para ingresso no ensino de 2.0 grau, exi
gir-se-á a conclusão do en sino de 1.0 grau ou de estudos 
equivalentes. 

§ 1.0 - Entende-se por equivalência de estudos a 
conclusão dos exames suple tivos em nível de 1 º grau, ou 
a do ciclo ginasial ou correspondente, do ensino regular do 
regime anterior ao lnstituldo na Lfli n2 5692. 

§ 22 - É vedado a matrlc\lla no ensino de 2.0 grau 
de candidatos que dependam da aprovação em dlsalplinas 
ou dilcfpllnas dos exames supletivas ou de a.a Série do ensino 
regular do 1.0 grau. 

§ 3.0 - A equivalê ncia com relação a estudos reall- 1 

zados no estrangeiro será estabelecida seg undo normas 
especificas, baixadas pelo Conselho de Educação do Terri
tório ào Amapá. 

§ 4.0 - Para efeito de registro e exerciaio profisslo
Ral, é da competência do C<ilnselho Federal de Educação, 
nos termos do art.. 65 da Lel n º 11692, fixar as normas de 
revalidação dos diplomas e certificados das habilitações, co
respondentes ag ansino de 2.0 grau, expedielos por institui
ções estrangeiras. 

Art. 9º - Poderão organizar-se elasses que reunam 
a lunos diferentes séries de equivalentes níveis de adianta
mente, para o ensino d e línguas P.strangelras e outras disci
plinas, áreas de e11tudo e atividades em q ue tal solução se 
aconse lhe de acordo com o que dispuaer o r egi.mento da 
escola, observadas no que for aplicilvel, as normas da pre
! ente Resolução. 

Art. 1011 - O regimento escolar poderá admitir que, 
no r e gime seriado, o aluno seja matriculado oom dependên
cia de uma ou duas disclpllna9, áreas de estudo ou ativida
des de série anterior, desde que preservadas a sequência 
do eurrlcilUlo. 

§ I º - É eonsiderada preservada a sequincla do 
uurriculo quando a Elisciplina, área do estude ou atividades: 

a) Não figurar ne semestre ou ano seguinte, confor
me o caso; 

b) Embora figurando no semestre ou ano seguinte, a 
aprendizagem do seu conteúdo não esteja necessariamente 
baseada na do semestre ou ano anterior. 

é) Não seja prejudicada a aprendizagem em conse
quência da perda de correlação com os conteúdos das de
mais atividades, áreas de estudo ou disciplinas afins do se
m est re ou ano. 

§ 2.0 
- O regimento da escola consignar;\ no seu 

currículo pleno, as situações em que se considere preserva
da a sequencia do cur~iculo, na forma do parágrafo anterior. 

Art. 11.0 - Poderá o Conselho de Educação do T erri
tório do Amapá fix:-~r cs currículo> c• 11 dur<~ção de outras 
habilita<;ões profissionais d iversas das comtcmpladas nos 
§§ :i .0 e 4.0 . art. 4.0 , da Lei n.0 5692, as qua is teTão val idad e 
regional e nüo nacional, sendo os correspondentes diplomas 
ou certificados insus•:etiveis de regi !: tro no orgãos compe
tente d o Ministt:'l'io de Educac;ào e Cultura. 

Art. 12" - - Os a lunos q ue iniciaram o cicl o colegial 
segando a estrutura curJ:icu lar, deco:rrente da L.D.B.E.N.; 
ne~s l' m esm o reg rrnc devcriio concluir Cistudos. 

§Único · Não se aplic<Jrá o dis posto no Art. aes 
a lunos que prosseguirem ou r ecomeçarem estud CJs em esta
belPcimento :: no qu~ J es teja em vigor o regime da Lei 
nY 5692 uu que para ele se transferirem, hipótese em que 
deveri'io submeter ~t às 11ecessárias adaptações. 

Art. 13º He voga rn-se as disposições em contrório. 

Art. 14 ° E:; ta Resolução entra1·á em vigor na data 
de sua oublicac,:ão. 

M oc n pá , 16 d e maio de 1974 

A nnie Vianna da Costa 
P residente 

Cut ': logo anexa à resolução n.0 3/ 74 de 
maio de 1974, do Conselho de Educação do Ter
ritório do Amapá - parte diversificada do currículo 
do Ensino de 2.0 gra u {Art. 4.0 da Lei n. 0 5692, de 
11 de agosto de 1971). 

A) Relação em ordt-m alfabética, das matérias 
dvs m1mmos de habilitação profissional. (Art.4.0 da 
Lei nQ 5692, § 3Q). 

MATÉRIAS 

A) 

Acabamento e Produ~io Visual 
Aoabame nto e Tintura 
Administração 
Administração Hospitalar 
AdmlnistraçãG do L ar 
Administração e Controle 
Admiaistração e Economia Rural 
Administração e Organização 
Agricultura 
Alimentaoão e Nutrição 
Análise de Circuitos 
Análise e Medida s de Formas 
Araflllse Quimiea 
Análise Química Qualitativa 
Análise Qulmlca Quantitativ~ 
Anatomia e Rscultura Dental 
Aparelhfls Ortodôticos 
Arte Cerâmica 
Arte e Habitações 
Aerodlnâmioa 

B) 

Beneflciament<t 
Biologia e Anat0mia do Pescado 
Bio qulmiea 
Bioquímica e Mlerobfolegla 
Biotécnica 
Sromatologla 

C) 
Can\o Coral 
Carnes e Deriva dos 
Compra e Armazenamento 
Conformação 
Construção 
Construçõ~ts e Instalações 
Contebilidad& • Çustws 
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Controle de Qualidade 
Corrosão 
Couro e Peles 
Criações 
Culturu 
Curtimento 

D) 

Desenho 
Desenho 1 Tipografia 
Direito e Legislação 

(1) Didática (Metodologia e Frática de En ~ino) 

E) 

Economia e Mercedos 
Eielricldade 
Eletrônica 
Enfermaiem Cirúrgica 
Enfer magem Materno-Inhm\11 
Enfermagem Médica 
Enfermagem Neuropsiquiátrica 
Est atlstica 
Estét ica 

(2) Estrutura e Funclonament& el a Fs colr de 1.0 Grau 
(aspectos l egai~ Técnicos Adrr inl, lrótivos e Estatís ticos). 

F) 

Farmácia Hospitalar 
Fiação 
Fibras Têxteis 
Filosofia e História dR Educaqão 
Fls ica Aplicada 
l~is lcnquimlca 
Folclore 
Folclore Musical 
~·undamentes de Enfermagem 
Foto mecânica 

13) Fund amentos da Educação - P~icologia (Incluindo a 
13iologia Educacional), História e Sociologia da Educação): 

I 2.3. - :\s matédas do Curriculo Mínimg para for
mnc;ii o do magistério a nível de 2.0 Grau são consoantes ao 
Pa rt>ce r 342/72 de 6/ 4 72. do CFE). 

GJ 

Geoltlgia 
Geologin e Minerologia 

HI 

Harmonia 
Hldràulica 
Hidrologia 
H igiene e Con serva~io 
Higiene e Enfermagem 
Histór ia da Arte 
História da Música 
História dos Meios de Comunicacão 

I I 

Imr-ressiio 
I nd · i::Jtrlal ização 
Industrializaçã o do Pe11cado 
Instalações 
ln RI Ilações ria Ar Condlclcmado e VentilaQão 
lnst , !ações c!e Refrigeração 
Inst rumentação 
Jnst rumento 
Irrigação e Drena gem 

L) 

Lt(islaçio Farmactutlca 
Leite 11 Derivados 
Llngua Eatrangelra 
Llngulatlea 
Llteraiura 

M) 

Máq uinas e Aparelho• 
Malharia e Meias 
Máquinas e Equipamentos 
Maquinas e Inatalações Elétricas 
Marinhar ia e Técnica de Pesca 
Ma teria li 
Materiais de ConsiruQão 
Materiais de Equipa mentos 
Materiais e Revestimento 
Materiall Pr.ttétle~os 
Matéria•- Primas 
Mecâ nica 

---~~- .. ---.,.....,-~~-

Meeânl~aa do• Fluídos 
Me~aAOirafla e Processame nto de Dad o!' 
Medidas Edu~acionals 
Metalúrgica 
Meteuologla 
Micr obiologia 
Mlnuação 
Medelagem 
Monta&em 
Morfologia, Sfntexe t' E~ t fl!~t!rélc 
Muuologla 

N) 

Navegação 
Nutrlgão e Diet ética 

O) 

Optometrla 
Operações Unitárias 
Organiza ção 
Organizaçã o e Normas 
Oc;:eanografia e Metereologia 
Organlzavão e Manutenção 
Organização e Técnica Comerei li 

P) 

Pat.t.ronagem 
Pezqutsa de Moda e Mercado 
Peiroqulmica 
Práirlca de Orque!t ra 
Problemali Sociais e Econômico > Contepurâ neo!: 
Pn~cessos de Fabricação 
Prooessos Industriais 
Predutlo Mecânica 
Projetos de Decoração 
Prótese Fixa, Removível e total 
Paicologla 
P9icologia das Relações Humanas e Ética 
Psicologia e Técnica de Venda 
P ubllciciade 
Puericultura 

Q) 

Quimica Apltc11da 
Qulmlca Orgã nioa 
Qulmlca Inorgâ nica 

RJ 

Redação e Ed ição 
Rotogravura 
Reslltêneia dos Materia is 

S ) 

Saneame nto 
Saúde P úl3llca 
Sl~tema Fonético 
Solos 
Surfaçagem 

T) 

Tecelagem 
Técnlc:aa de Hote la ria 
Técnicas da Turismo 
Tecnlcas de Secretariad r) 
Técnicas Gerais 
Técnleas Médicas 
Tecnologia Farmacêutica 
Telecom11nicações 
Teoria e Técnicas de Comunicaqão 
Termodin1\mlca 
Topografia 
Teor ia cie Navio 

U) 
Urbanização de Glebas 

V) 
Vestuàrlo 

Z) 
Zootécnia 

B) Relação das maté rias destinadas ao en
riquecimen to das partes de Edtlcação Geral e For
mação Especial , à Escolha do Estabelecimento 
(Art. 4º, item li da Lei nº 5692). 

Acompanhamento e Leitura à Primeira VIs ta (Músioa) 
Aoústlca 
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Antropologia 
Apreciação Musical 
Arqulvística 
Arte Culinária 
Arte Dramática 
Arte Plásticas 
Biblioteconomia 
Botânica 
C::anto· Comunicação 
Canto Orfeõnico 
Cartografia 
Centrais Telefônicas 
Conservação dos Recursos Naturais 
Contabilidade 
Cooperativismo 
Defesa Pessoal (Curso de Policia) 
Direito Usual 
Economia 
Educação de Excepcionais (Magl&tério) 
Educação Supl!:tiva (Mag!&tério) 
Educação Pré-Escolar 
Educacão de Trânsito 
Educação Tr ibutária 
Enfermagem e Saúde P úhlica 
Enfcrm"lgem Obstrétfoa e Genlcológfca 
Enfermagem Oftamológica 
Enfermagem Ortopédica e Traumalógica 
Enfermagem OrtCJrrinolaringológica 
Enfermagem P ediátrica 
Estilística (Gramática) 
Estudos Regionais 
Estudo (Ja Fauna 
Ética 
Exten~ão Rural 
Exportação 
Filosofia 
Fmanças 
Fisiologia 
Floricultura 
Fruticultura 
Formação Florestal 
Higiene 
Higiene e Segurança da Trabalho 
Histologia 
Hidrologia 
Horticultura 
.Jornalismo 
Legislação Aplicada 
Legisla;;-ão de Terras 
Levantamento Cadastrais 
Língua Clássica 
Literatura 
Lógica 
Mecanografia 
Mercados 
l'vierceología 
Microondas 
Modelagem e Escultura 
Modelagem e Fundição 
Música 
Múti lca de Câmara 
O!ericultura 
Oper nção de Computadores 
Organizaç~o Agrícola 
Organização Bancária 
Organização Industrial 
Perfurações de Cartões 
Pr~ticas de Ensino 
Pr&tica de Trânsito e Direção dos Veículos 
Processamento de Dados 
Pro'{ramação de Computadores 
Proteção (iT!ora, Fauna, Terra, Agual 
Hr>crP<l('ão Infantil 
1\.:J:...,;r.lista 
Rl•Cursos A uclio-Visuais 
Redes Urbanas (Telefonia) 
Reflore~tamento 
Regência <Música) 
Relações Humauas 
Relações Públicas 
Seguros 
Silcicultura 
Sociologla 
Taquigrafia 
Taxidermia 
Teatro 
Técnica de Com posiQão Art!stlcs 
Técnica Orçamentária 
Técnica de Emino 
Televisão 
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Teoria Musical 
Técnica de PE>sca 
Ur banização de Globas 
Zoologia 

59. p'1g. 

C) Formas relativas a duração do tratalho 
escolar 

Nº I. Para a habilitação de Técnicas do Setor Primário. 

Minimo de 2.900 horas, nas quais se incluam pelo 
menos 1.200 horas de conteúdo profissionalizante, além da 
necessária complementação da prática em projetes de espe
cialidade, com supervisão. 

N2 2: Para a habilitação de Técnicos do Setor Secundário. 

Mínimo de 2.91JO, nas quais se incluam pelo menos 
1.200 horns de conteúdo profissionalizante, com a necessária 
complementação do exercício profissional orientado pela 
escola. 

Nº 3: Para a habilitação de Técnicos do Setor Terciário. 

Mínimo de 2.200 horas, nas quais se incluem pelo 
menos 900 horas de conteúdo profissionalizante. 

N2 4: Para outras haeilit.ações profissionais em nível 
de 20 grau. 

Mír.imo de 2.200 horas, nas quais se incluam pelo 
menos 300 horas de conteúdo profissionalizante. 

Ministério da Agricultura 
InsliiÜto Nnlional de Colonização c Reinrmn Aorúria ~ l:'\CJ\ 1 

Coordenadoria Regional do Norte - CR-01 

Comissão de Discriminação de terras devolu
tas no Estado do Pará e Território Federal 

do Amapá CDTD/PA-AP. 

Portaria n.0 1.288, de 31 de maio de 1.972 . 

EDITAL COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA, pela Comissão de Discrimina
ção de Terras Devolutas, criada pela Portaria n.0 ... 

1.288, de 31 de m aio de 1972, com fundamento no 
Decrf'to-Lei n.0 1.164, àe lQ abnl de 1971 e de 
acordo com. os artigos 11 e 97 a 102, da Lei n. 0 ... 

4.504 de 30 de novembro de 1964, e artigos 3 a 
8 da Lei nº 4.947 de 05 de abril de 1966 e artigos 
19 a 31, do Decreto-Lei nº 9760 de 05 de setem
bro de 1946, convoca todos os proprietários, forei
ros, arrendatários, ocupantes, posseiros e quantos 
se julguem com direito a qualquer porção de ler
ras situadas dentro do perímetro da área a ser
dí!criminada nos Municípios de Macapá e Amapá, 
em consequência do Decreto-Lei nº 1.164, de }Q dt> 
abril de 1971, ca racterizada no Memorial Descriti
vo abaixo, a apresentarem seus títulos, eséritura, 
ou quaisquer outras provas em Direito admitidas. 
que fundamentem a alegação de p1opriedade, foro 
arrendamento, ocupação ou posse sobre a referidn 
área, a partir das 9:00 horas do dia 10 de setem
bro de 1974. 

A apresentação dos citados documentos deverá 
ser feita no Escritório do Projeto Fundiário do 
Amapá, sito à Avenida Ernestino Borges nº 161, 
Município de Macapá1 Território Federal do Amapá 

Macapá, AP., 13 de agosto de 1974. 

Delmiro dos Santos 
Chefe da Procuradoria Regional do Norte 

Presidente da CDTD/PA-AP 



• •• 
DIARI~ ·o~I.CIIU. 6a . pág Bábado, 31 d P. agosto de 1974 • • 

Memorial Descritivo 
Mt:>morial Descritivo das linhas que definem o 

perímetro da área n ser descriminada nos Muni
cípios de Macapá e Amapá, Território Federal do 
Amapá, em consequêt. t..u do Decreto-Lei n2 1.164, 
de 01 de abril de 197 1. 

Partindo do marco inicial da Rodovia BR-210 
(perimetra l Norte), segue-se em linha r eta, na di
r eção Norte, atravessa .. 1do o Rio Araguari, por 
aproximadamente 16 Km; daí, inflete para Sudoes
te, por uma linha para.ela à Rodovia BR-210, até 
encontrar o R io Cupixizinho; de s5e ponto, toma a 
direção Noroeste, f-inda por uma linha paralela à 
Rodovia BR-210, a té encontrar o meridiano de 
52º W Gr .; segue-se por esse meridiano na direção 
Sul, atravessando a Estrada de FPJTO do Amapá, o 
Rio Amnpari, a Rodovia BR~210 e Cl Rio Cupixi, até 
o Rio Vila Nova ou Amauerapucu (limites entre os 
municípios de Macapá e Mazag5.o); deste, segue pela 
su::t margem esquerda nté a localidade denominada 
Gaivota; de,;ta localidac:e, segue na direção {';ardes
te , até a foz do Igarap ! do Limão no Rio fl!fatapi; 
sobe o Igarapé do Limã0 até a altura do marco ini
cial da Rodovia BR-210, ponto de partida do pre~ 
sente Memorial. 

A área contida no ~ limites descritos é d e apro
ximadamente 277.250 (duzentos e setenta e sete 
mil, duzentos e cinqu·•nta) h ectare s, tom~ndo- se 
como referência o Mapa do Território Federal do 
Amapá , na escala de 1:1.000.000, pubiicado pelo 
IBGE em 1965. 

Macapá, AP., 13 de agosto de 1974. 

Vanildo }:avit' r Correia 
Mem bro Técnico da CDTD/PA-AP 

Engº-Agrº - CREA 459 1-D - 2ª Região 

Comissão P~mé1nente de Licitação 

EDITAL Nº 09/71-SOP 

O Governo do Ter ·itório Federal do Amapá, 
torna público que, atra .rés da Comis~iío Permanen
t e de Licitação, recebe1á às 10:00 hor<:~s do dia 16 
do mês de setembro dt' 1974, r.a sede da Secreta
ria de Obras Pública!', sita à Avenida FA.B n.0 

1236, na cidade de Ma··apá, Documentação e Pco
posta para a realização sob rt-gime de empreitada , 
dos serviços de melhonmentos do «grade », a ser·~m 
E>xecutados e'm prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
na Rodo"Wia BR-156. 

Rodovia: BR- 156, Macapá/Fronteira com a 
Guiana Fran cesa. 

Trechos: Calçoene/Lourenço/Oia poq ue. 

Subtrecho: Telha/ Lourenço/Cassipot é. 
Exten são: 80 km. aproximadamente. 

I 

Até às 1 7:01) ho:r;as do dia 09 do mês de se
t embro de 19'74, a Secretaria de Obras Públicas, 
através da Seção de Estrada de Rodagem, fornecerá 
aos interessados o Edital, Documentos e Especifica
ções relativos à Tomada de Preços. 

Maca pá, 29 de ago::.to de 1974. 

José de Arimathéia Vernet Cavalcanti 
Presidente da C.P.L. 

Estatutos do Clube Atlético Amapaense 
Fundado no dia 12 de julho de 1974 

Sede Provl~ória: Rua Professor Tostes 2564 

Bairro do Burltizal -- Macapá - T. F. do Amapá 

(Continuação do número anterior) 

Capítulo X 

Do Patrimônio Social 

Art. 25º - Constituem o patrimônio do Clube Atlét i
co Amapaense: 

a) - As con' ribuições pagas pelos associados; 

b) - Os mó\ eis e imóveis e os rendimentos que 
produzirem: 

c) - As do::-ções e outros benefícios recebidos ou 
r ealizados pe"o Clu Je. 

Art. 26° - Em caso de dissolução do Clube Atlético 
Amapaeme, seu pa ,rimônio será doado a uma inst"tuição de 
caráter fílantrópico a ~e r escolhida pela Assembléia Gera l. 

Capítulo XI 

Da9 atribuições da diretoria 

Art. 27.0 - C'ornpete aog Diretores eleitos adminis
trar o Clube Atlét! ·o Amapaense, de: acordo com as atri
buições especificad .. s neste capítulo. 

Art. 282 - Compete ao Presidente: 

a) - Presidi•· ns r euniões da Diretoria; 

b) - Dar co.1hecimento dos assuntos encaminhados 
ao Clube: 

c) - Hesu:v·~r os casos imprevistos e de urgência e 
dar conhecimento dos mesmos aos demais membros aa 
Diretoria; 

d ) - Visar e au torizar as contas e compras fora da 
r otina 

El - Repres>nta r ou nomear r epr esentante em reu
ni · o ou solenidade a que o Clube for convidado; 

f) - Convocu a Assembléia GE:T:l l qu<.~ndo fo r nece<
súria ou quat.do solicitado por um terço dos associ&doE, 
em pleno gozo de ~>eus direitos sociais e e~tatutárius. 

(Conllnua no próximo número) 

As condições de apresentação E' j ulgam ento das 
Propostas são as contidas no Edita l, devendo os con
correntes prestarem a c3ução i nicia l de Cr$ 50.000,00 
(Cinquenta mil cruz'=iros) . 

I 

I Preço do Exemplar: 
Um representante da Seção de Estradas de 1 

RodogC'm est ará à disposiç5o d0s interessados nos ' 
dias 06 e 11.09.74, na sede da Secrebaria de Obras 
Públicas, às 07: horas, para a visita ao local das 
Obras. Cr$ 0,50 


	

