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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n2 1019 de 26 de setembro de 1174 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
l.lSO das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RES<!>LVI!:: 

Ari. 1.0 - Designar Leonardo Gomes de Carvalho 
Leite Neto, Secretário de Educação e Cultura; Fernando 
Luiz Ramos Dias, Secretário de Obras Públicas; Abemor 
Couth'lho, Secretário dt! Econúmla. Agricultura e ~oloni~ação 
e Avenor Augusto Montandon, Secretár-io de Saúde e Ação 
Socia l, para viajarem da sede de suas atribuições- Macapá 
- . até a cida de de Belém, capital do Estado do Pará, a fim 
de tratarem assuntos do interesse da Administração ama
pnense. 

Art. 2~ - Revogadas. &I dia posições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 26 de setemero de 
1.974, 15P da R epública e 322 da Criação do Ttm·itório Fede
ra l du Amapá. 

José Daniel de Alencar 
Goveroador StAbstltuto 

(P) n.' I 020 de 26 de setembro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá , no 
u~o das atribuições que lhe &ão conferida~ em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar no~ termos dos artigos 72 e 73, 
da Lei nQ 1711, de 28 de outubro de 1.952, Geraldo Magella 
Fontenelle Ribeiro, ocupante do função de Professor do 
Ensino M-édi<l, d :J Tabela de Pessoal Especialista Temporário, 
para exercer acumulativamern.e e em 11ubstituição o cargo 
em comissão de Secretário de Educação e Cultura, do Qua
dro de Funelonárleo do Governo deste Território, durante 
o Impedimento do respec•ivo titular. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em cuntráriu. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 26 de setembro de 
1974, 85.o da Republlca e 32.0 da Criação do Território Fe
dera l do Amapá. 

José Daniel de Alencar 
Governador Substituto 

<P) n2 1021 de 26 de setembro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atr1bulç0es que lhe são conferida s em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar J osé Airton de Almeida, ocupante 
do cargo isolado de provimento em ce~mlssão, símbolo 5-C, 
de Diretor da Dlvlsilo de .Serviços PúblicoB, do Quadro de 
Funclonárlor do Governo deste Território. para exercer 
ae1u1\ulativaaumte, em substituição, o cargo e m comissão de 1 

Secretário da Obras Públlc:a!', do Quadro acima ref~rido, 
durante o impedlmente do respectivo tltulflr. 

Art 2.0 
- Jtevogadas a! disposições em eontrário . 

Palácio do Set eatrião, em Macapá , 26 dt: setembro de 
1074, 115.0 ela Republlca e 3~. 0 da Cria ção do Território Fe
deral do Ama'' · 

Joié Daniel de Alencar 
Goverud.or Sub1tltute 

(P) n2 102Z de 26 de setembro de 1074 

O Gove rnaà-.lr do Territé>rio Federal do At"lapá, no 
uso das atribuiçõei q ue lhe são coNieridas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar nos termos dos artigos 72 e 73. 
da Lei nº 17ll, de 28 de outubro de 1952, J oaquim Matias 
da Rocha, Diretor da Divisão de Fomento à Produção Ani
mal e Vegeta l, símbolo 5-C, do Quodro de Funclonfl rlos do 
Governo deste Territór io, para exncer acumulativamente, 
em substitu ição, o cargo em comissão de Secr.1tá rio de 
Economia, Agricultura e Colonização. do Quadro r eima re· 
ferido, durante o impediment0 do re~pectivo tituler. 

Ar,. 5.0 - Revogadas as disposiçõe> em eortrárlo. 

Palácio do Seten trião. em Maca pá, 26 de set·. mbro de 
1.1174, 85.o da República e 32.0 da Criação do Temtór1o Fe
deral do Ama pá. 

José DAniel de Alencar 
Governador Substituto 

(P') n.• 1023 de 26 de setembro de 1974 

O Governacàor do Território Federal do Ar.·apá, n o 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar nos termos dos a rt igos 72 e 73, 
da Lei n2 1711, de 28 de outubr o de J 952, Iacy R lbamar 
Gonlçalves de Alcântar a. ocupante do cargo em comisdio 
sim bolo 5- C, de Diretor da Divisão de Suúde e H giene, do 
Quadro de Funcionários do Governo deste Território, para 
exercer acumulativamente, em substituiçio, o cargo em ao
missão de Secret ário de Sa úde e Ação Social, do Quadro 
acima referido, durante o imped imento do respectivo titular . 

Art. 2.o - Revogadas as disposições em cor· trário. 

Pa lácio do Setentrlão, em Macapà, 26 de setem bro de 
1974, 85.0 da RPpública e 32.0 da criação do Território Fe
deral do Amapá. 

J osé Daniel de Alencar 
Governador Subttltuto 

Convênio 
Convênio que entre ~i celebr am o Gc ·:erno do 
Território Federal do Amapá e Unlversldlldt: 
Federal Rural do R10 de Janeiro. tPndo por 
fina lldad!! a cusão e administração de uma 
Usina Piloto> dP. Latlcfnlos , da Universi .ja de pa. 
ra o TP.rritórlo Feder al do Ama pá. 

Aos 13 dias do mês de setembro de 1974. no Palácio 
do Governo, em Macapá, presentes o Governo dn T.F.A. do 
Amapá, doravante denomin11do Território, r epresentado pelo 
!eu Governador , Comandante Arthur Azevedo Htnning, e 
nos termos dos Artigos 3Q e 182 do Decreto-Lei nq 4 11, de 
8 de janei ro de 1969, e a Universidade F&deral Hural do 
Rio de .;aneiro (UFRRJ), doravante denominada Univers idade, 
r epreuntada pelo seu magnffico Reitor, Engenheiro FAUSTO 
AlTA GAI, t em como certo e ajustado o presente Convê
nio, objetivando a cessão e administração de uma UsinaPIIo· 
to de laticlnios àa Universidllde para o Terrltério Federal do 
Amapá, mediante u cláusulas 'e oondições seeuintea: 
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EXPEDIENTE .M &.part1fÕII Pú)U ... 
el•iit-1.., à:a IISIB&hlJII 
a.utl renTedaa a&l 23 fe 

As Repartições Públicas j 
fNrfWrfal.ll de\'Me rl'lllet.r 
e tSPflfllllte •ednaCio à pu- / 
bUA\110 Dllfl DIÁRIO OFI-
C~ cUàrill.meate, at• às l IMPRENSA OFICIAL rna.ate de caft ao • 11 

..... •••• idllldll, em t~,wlllqJitr 6)tta 
18160 horas, ex-eeto aos âba
d.-a qu1uráo denrle fuf6le 
a t• Aa li:BO horas. 

DIRmOR peln OPIJ!ea eoaJifttltlt. 
A ff'm de ponmtlftlr a. 

As recla.aa~s ptl't.i&elt-· 
tea à matétla Jetrlbulda nos 
1\&.UI 4e erres og omis!llee, 
lleT•l'lo slfl' formuladas pot 
etlitlto. à leQ!o •e ftedaf!o, 
lU t àe 13:80 horas. no mt
tl!üo até 72 h o r a a apGs a 
d'tftll ltus 6r~Aos ofiela!s. 

Carlos de A"fldrade fon~es remnea de nlarn ~!~-
• •·• * ..-. * • aat!oa cil elâr.a . I 

DIÁRJO 0FICIAL qU8111o à sua aJlfeqJ 10 t-
Imprcf so nu or.a~u da lmtrtnlh Qflo i&l eUamoa uaem 08 rnt6ma I 

MACAPA - T. F. AMAPÁ Jrettrenofalmnte cheque fiV 

• • * • * • • " vale poatll 
ASSINATURAS oa · aupleaeatos M •11· 

Anual . Cr$ 25,00 QOII doa órglea oflelf•l• f6 
Slmlestral. , 12 50 se fornRerAo aoa u11ítrlntea 

Oa oti(lnllls dever!o ser 
datllegralalee e autenticado•. 
''diU"tadas, per ql\lelb de 81-
••ho ~&auras e emendas. 

Trimestral .. 6:25 ~:~n~~:r~.leltarem no ato da 

Número avulso. " 0,30 O runolon8rlo públice te-

t ..,. • • • • • • • • . . deral, ter"! um de!foonto I• 
~;xcetuadas as para o ex

terior, 4Jtle serAo s e m p r e 
&8\lllil as assinaturas podt>r
llt•lo tomer, em qualquer 
6paoa. por seis mP.~es ou um 
aae. 

«BRA S UA - ~ste Dlérlo Oftc:lal é encontradt~ para 1e1tu- lO%. Para faze r jiB a ~afe 
ra no !alio Nacional e Internacional da Imprensa, da deeconto, deverá pronr eJtà 

- - _G?0~E-R PRESS, nG cBraa!ll~ Imperial H~'eh . oondlçl\o De ate da aaalnatufa , 
P"aia 'fi~mr&r aos adin'i11- j A tfm de evitar eoluçlo 

Aa ustnahmu vencidas 
pe•erlo ser suspensas sem 
l'fllo prhio. 

tee a verüicaçllo do pru-o Ce •e aootinuidade no recebi- O eusto de cada e:xampltr 
validade de sutil usinturaa, IDtRto dos jota•ie, 11 e v e m 1 atrasado doa értloa Gft
na parte touperínr do eode~ oe a~sillntes providenciar a claie ser(!., na venda avulie 
90 vlio tmpresos o número reapt-ctin reuovaçl.o eom aoreaclda de Cr$ 0,01 ee da 
do tal!o fl e registro o mês e aatecedtncia mínima de trio- menDo ano, • de CJI l',OO 
o ano em que finda rá. ta (80) cUs11. por aao decorrido. 

G:ap!tulo I 

Objetivos 

Cláusula Primeira - Este Convênio tem por objeti
vo a cessão de um conjunto de máquinas e equlpameAtos 
para uma U1lna Piloto de Jatlclnlos, de propriedade da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que será 
Instalada em Macap~. Território Federal do Amapá. 

Cláusula Segunda - A instalação da Usina ta s parte 
de um programa global de expansão da pecuiÓrla leiteira, 
atravéll da Implantação de novas granjas apoiadas i!m um 
1uporte técntco e aredltlclo, e modernização daa já tradf
cionaiB, ubjeUvando o abastecimento de leite e produtos 
Industrializados em Macapã. 

Cláusula Terceira - A Instalação da Usina visa a in
duzir o desenvolvimento do processo produtivo de leite, 
promovendo o aparecimento de novas granja1, bem como 
revllallzar e utruturar o sl1 tema cooperativista de Maca pá. 

Cláusula Quarta - O Territó11lo se eomprometerã a 
Instalar e promover o funcionamento Inicial da Usina. 

<li:léusula Quinta ·- O Território poderá ceder a ex
ploração da Usina mediante contrato de comodato ou simi
lar à uma Cooperativa ou a uma entidade ao fomento da 
produçãe animal sem objetivo de lucro e que seja conside
rada àe lnterêsae aocial. 

6láusula Sexta - A Usina será montada em obedi
ência ae projeto que serll anP.xado a esie Convênio e onde 
estilo descritos os objetivos e técnicas a serem empregadas, 
eustos, prazos e recursos humanos requeridos. 

Oláusula Sétima - Os elementoi constantes do pro
jeto. exceto o limite de gaatos, poderfio ser alterados me
diante decisão do responsável pela administração da Usina, ' 
por extgillcla de melhor rendimento e adq uação dos tra
balhos e desde que das alterações não resulte aumento de 
encargos e responsabilidades das partes oEmvenentes. 

Capitulo li 

Obrigações Especificas 

Cláusula Oitava - Comp!fte ao Território: 

I - promover a Instalação t1 admlnis~ratão de Usina, 
em caráter experimental , até que seja transferida à Cc.ope
ratlva ou a outra Entidade conforme estabelece a Cláusula 
Quinta; 

11 - designar um representante, para dirigir a Ultna 
na fase experimental; 

111 - auatear o transporte da Usina, do Rio de Ja
neiro a\é Muap~. Território Federal do Amapá; 

IV - ouaiear a monta&am da Usina em Macapé; 

V - rupoAsabllizal'-&e por qualquer daDo 01.1 pre
jullle deaorrente do uso lnaorrete do mat~lllnárlo, ou da 

culpa de eeus empr'tgado&. 

Cléusula Nona - Compete à Universidade: 

I - designar um r epresentante para prestar coope
ração técnica ao setor de produção da Usina; 

li - ceder os equipamento• da Usina Piloto de la"
clnies, existente na Universidade, ao Território. 

Gláusula Dé~.: lma - Sio direitos da Unlvenidade: 

I - utilizar as lnstelaeões da Usina para estágios de 
aeadimlcos; · 

li - rea lizar experimentos com vlata1 a melhorar o 
sistema de aballteaimento de leite e derivados em Macapá. 

Capitulo III 

Prazos 

Cláusu la Dácima Primeira - Este Convênio viJorará 
por prazo Indeterminado, sendo a sua res1ldo admissível 
por motivo de eenvenlêncta administrativa, de acordo t Atre 
as partes , ou, ainda, pel a supervt~nlêncla da nor111a legal 
que Q torne material ou formalmente lmpratlaável eu su
perado. 

C:apitulo IV 

Reoul'sos Financeiros 

Cláusula D~eima Segunda - O Território, em seu 
Orçamenta, cuf.teará o funcionamento da Usina. 

Cléusula Décima Terceira - A receita gerada pela 
Usina oonltitulr-se-6 em Recel\as Diversas do Terrlt6rla. 

Cláusula Décima Quarta - O Território se respo11~ 
18blllzará pela contrntaoão dos empre1adoa, paaa•e•'o àe 
seus salários e obrlgaçõe• resultantu doe aaoar(IOI &oelals, 
de na\uteza trabalhista ou prevtdenelbta. 

Par ágrafo ú nfao - Na bip6tesa de ecerrer o prevlato 
na Cláusula Quinta , 01 eneariOS mene!Gnadol nesta Gláu
sula serlo Integralmente ~raneferldos ~ Ceeperatlva ou 
outra entidade àestlnada ae fomente da prtdlltlio animal. 

Cláusula Décima Quinta - Para que 01 reear101 a 
que &e refer em u Cláusula. Déotma Segunda e Dhima 
Terceira sejam liberados, obriga-•• e Seoretarla de Eao
nemla, Ag11loultwn e €olonlzath a submeter à aprovatlo 
do Tarrltórh, o competente Plaao (je Aplleaclo. 

G:láusula Décima Sexta - A raeelta pro•h&ztda pala 
Usina aerí rec:olhlcla ao Banca da AmazOnla I .A., agtnala 
de Kaeapi. 

G:láuaula Décima létlma - O cudo teta! orçde J&ra 
o Inicio du atlvhtadu tia U1lna, 1 diiGrlmhad• ao prejeto 
oltade na Cláu1ula Sexta, fará parte lntearanta lle1te CoR
villio. 
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Capitulo V 

Disposições Gerais; 

Cláusula Décima Oitava - Fica eleito o foro dE' Ma
capn, capital do Ter ritório, com exclusão de qualquer outro, 
pflra dirimir quaisquer dúvidas por ventura vriundas do 
presente Convênio. 

E par a fi rmeza e validade do que· ficou estab&l2cido 
lavrou- se o presenle termo que, lido e achado conforme, r 

fni assinado pelas partes convenentes e pelas testemunhas 
<~ baixo nomeadas. em cinco (5) vias de igual teor e para o 
mesmo fim . 

Arthur Azevedo Hennfng 
Governador 

Fausto Aita Ga i 
Reitor 

Testemunha~: Ilegíveis 

Conselho de Ed~~-;çã;;··do TerritóTi~ J 

Federal do Amapá 
RESOLUÇÃO Nº 06/H 

Fixa nonmas para funcioname:nto do Ensino 
Supletivo. 

O Conselha de Educação do Território Fede
ral do Amapá, usa ndo de atribuições legais que lhe 
confere a Lei nº 5.692 de 11 de agosto d~ 1971, 
art. 24, parágrafo único, e tendo em vista o Pare
cer nº 699!72 do C.F.E. aprovado em 6/7/72. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - O Ensino Supletivo t em por obje-
t i v o: 

a ) SupFir a escolarização r E>gular para o<~ ado
lesc~ntes e adultos qu e não o tenham seg :.liJo ou 
concluído na idade· própria; 

b) Proporcionar m~diante repetida volta à es
cola, estudo de aperfeiçoamento ou atualização para 
os que tenham seguirlo o ensino vegular todo ou 
E>m par te; 

c) A aprendizagem, como função de dar uma 
form ação m eoodica para determinada ocupação e 
minist rada em unidade escolar ou em instituição 
criada e m& ntrida por empresas; 

d) A qualificação, como função de encamtnhar 
ao exercicio de uma profissão, através de fo~:ma

ção específica . 

§ Úuico - O Ensíno Supletivo abrange cursos 
e exames ol'ganizados de acordo oom as noTim as 
baixadas pelo C.E.T. A. , e ficará a oargo da .S.E.C. 

Art. 2.0 - O Ensino Supletivo abrangerá, co n
fo rme as necessidades a atender, desde a inkiação 
no ensino de ler , escrever e contar e a for mação 
profissional definida em lei esp ecífica, até o estudo 
intensivo de disciplinas no ensino regular e a atua
lização de conhecimentos. 

§ 1.0 - Os Cursos Suple1ivos terãl') estrutu11a, 
duração e regim e escolar que se ajustem às suas 
i inelidades próprias e ao tipo especial d e aluno a 
que se d estinam . 

§ 2.0 - Os Cursos Supletivos ~erão ministra
dos em classes ou m ediante a utltlização de rádio, 
correspondêncta e outros meios de comunicação que 
perm itam alcançar o m aior número de alunos. 

Art. 3.0 - O Ensino Supletivo será ministra
dos nos seguintes cursos: 

a) Curso Supletivo de 12 grau; 

b) CuFso Supletivo de 2º grau; 

c) Curso de Aprendizagem Profi ssional; 

d) Curso Intensivo de Qualificação Profissional; 

e) Curso de Habilitação Pro:fiissional; 

f) Curso de A1lualização e Conheciment,>s. 

§ Único - As instituições escolares oode rão 
optar por outros cursos supletivos , desde que te
nham seus planos aprovados pelo C.E.T.A. 

Art. 4.0 -Os Cursos Supletivos desti!iar-sL-ão 
e:m todas as modalidades a candidatos ·le pelo 
menos 14 anos de idade, fixando-se para os exames 
de Suplência, em continuação aos estudos a idade 
mínima de 18 anos, no Ensino de 1º Gnu e de 
21 no de 2º. 

§ Único - Os cursos de Aprendizage n serão 
para candfdatos na iaixa etária de 14 a 18 anos. 

Art. 5.0 O Curso do Suplência, no E· sino de 
1° Grau, poderá proporcionar: 

a) Alfabetização com duração; 

b} Educação equivalent-e as 4 primein s se n e-s 
do Ensino Regular, mediante cuvso d"! 2 anos leti
vos, podendo essa duração ser reduzida c':nforme 
o nível de escolaridade já alcan~ado pelo aJUno; 

c) Educação equivalente as 4 últimas s ·,ries do 
Ensino Regular. através de cursos. de pelo menos 2 
an0s letivos de duração, e a apre ncl'iz!lgem ou qua
lifica~ ão profis5tonal. 

§ Único - No plano de curso de S .tplência 
facultar-se-á a sondagem de aptidões e a profissio
nalização ao nível de 1.0 Grau. 

Art. 6.0 - O Curso de Suplêtrcia, no Ensino 
de 2° Grau poderá reduzir-se a parte de eJuccção 
geJial visando ao prosseguimento de astudos em 
caráter r E-gular, ou restringir-se ao exclusivo e fei~ 
to de habilitação puofissional de 2.0 Grau ou re .. 
vest!do de ambas as características, conduzir a um 
diploma técnico. 

§ Único - Quando o Curso de Suplência visar 
apenas ao prosseguimento de estudos deved ter a 
duração de 2 anos letivos ou 1440 horas de aulas, 
n os demais casos observará o mínimo fixado para 
cada habilitação profissional. 

Art. 72 - O plano de suprimento incluirá, en
tTe outnos, curso desbinado a atualização de conhe
cimentos , ao aperfeiçoamento, a especialização e a 
reaàaptação profissiona l, bem como curso~' inten
sivos de disciplinas de Eusino Regular. 

§ 1º - O plano de cur·so de suprimento abran
gerá: do Ensino de 1.0 Grau, ao de 2.0 G1 au, da 
for.mação geral ao ape rfeiçoamento profissional e 
desenvolver-se-á a qualquer nível da escolarização 
regular. 

§ 2º - A duração de curso de suprimento 
dependerá do plano a ser executado, em sua orga
nização curricular, facultar-se -á a profissior alização 
excluída a educaQão geral. 

Art. 8°. - O Curso de Aprer.dizagem profis
sional dertinar-se-á, a form ação metódica para 
ocup81Ções qualificadas e será ministrado em em
pr esas ou imtitruições p or esta criadas e mantidas 
ou em unidades e'>colares e, aind~:~ através da com
binação de atividades e estudos na empresa e na 
escola . 
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Art. 9.0 A Aprendizagem poderá incluir: 

a) Curso com duração de um (11 a 4 anos ao 
nív~1 de uma ou d~:~s 4 últimas série:-. do Ensin o 
de 1° grau, destinado esc\u<;i\·ome~.: e, a nma for
ma~·ão proiisswnd, podendo habilitar 0s prN;<egui
.nentos de e<:tudos equinlcnles ao l<~minr R~gular 
pelf, inclw,âo ria:- matériss d~. partt- dE. educação 
gtral; 

b) Curso ~nt nsi vo que nl~·m de formação pro
fi~sirnal n :nbl ra p~1a C<nrltJJr h~ Gfl 4f sé ri~",ed u 

caçf:,, cera! e qUlvaJ .... ntf a.- d;,~ 4 última~ séries 
do F:mino ae } Q Gnn.:; 

atra\'és de plano<> que adotem o princípio da in
tercorrplerrentuidade, mi"diante convênios •ntre 
instituições ou estabel~cimeutos de ensino. 

Art." 12. 0 - A prepar ação profi~sional que (l[, 

alunos receb~m em cursos de aprendízagen• ou dE 
qu lifiraç5c poderá perrr.rtir -lhe~ a inclusão n:1 1 x
C<:pcionalit!adt & que SP refHe o art. 5.0 , § j 0 ta 

' Lei 5.692/í 1. uma vel que já terão compro v< h
mente adqui!Jdo uma profissão. 

Art. 1 :'.''- O Cur"o rle habilit3ção pr'(Jfis• ic.
nal destina-s~> a formação dt> técnicns que: 

a) Tenh~ m mais de 18 ano~· 
c) l'mso para ocupação qnt>, por natureza de - ' 

mDPde ccnhecrm~ nt os .prév io~ E:·q uivfllentt-s a umé:l 
ou mE i,; sé··ies do Ens!nt) d" 2.'l Grau e com fina
lid~de apena s profissiona!iz1: t(>. 

b) Tt'nharn concluíd o os t>studos ~m nível fi,. 
2º grau 0u estEjam 'l•atriculados • •n CllhO~ ,,.. 

atualização de conhechr.entos em nivel de 2° .:;, •u 

~ 1.0 
- O Cu'I':>o previst.o lW ], tra 'b» para 

hllbilitação ao pro•sE::guimEnt" dt u;tudos deverá 
inclutr ·J tividad ~s, 1reas de e-.;tu•io ~· disciplinas quP 
o te rne equiv11knte ao ensino !egu ar e ter dura
ção de 2 anos n'l mínimo ou 1.440 horas/aula. 

§ 2º - Na organiução curricular de Aprendi
zagem é o brigat ória a profi -sionalizoção P.O nível 
de JQ gnm e ao de 2.0 , quando os t>studos alcance 
este ní vel , não s~ ndo permitida a parte de forma
ção e special; 

§ 3.0 ~ Adl11itir- 'ie -á a prob>sion&l.izf.<ção em 
nível inferior ao de 1º Grau; st-rá liv re o estudo 
do núcleo comum e da part" 1iversiflcada e facul· 
tar-se-á a adoção dos rr.ínimo~ profissionaiS fi xado s 
para o ensino r egu la r, a wnd;.gem de aptidÕ(:-S e a 
iniciação para o trabaJho. 

Art. J Oº - O Curso de Q u alificação poderá 
se r intensivo e t e r duração e pré-requisito~ em 
fun ção de aoálise d::~s diferentes ocupaçõts prOJfis
sivnais, tais como: 

a) Ao ní V~el de 1º e 2º graus, visando apenas 
a preparação para o trabalho; 

b) Ao nível de 1.0 Grau, compre end endo a 
parte d e educação geral equivalente a segunda me 
t,a 'i~ daqutle grau de emino e a parte de prepara
ção pnotissiooo.l, destinada a candic'ato que conte 
pelo m e nos 18 anos de idade e demonstre possuir 
conhecimentos nas (8) oito séries do Ensino de 1.0 

Grau; 

c) Ao nível de 2.0 grau, compreendendo a i-·ar
te de educação geral correspo ndente ::: uma ou 
m 8is séries e a parte de preparação profissiona l , 
destinada a candidatos de 18 anos, no mínimo, que 
demonstre possuir conhecimentos equivalentes as 
oito (8) séries do Ensino d e 1.0 Grau . 

§ 1 Q - O Curso realizado nas concti•ões pre
vistas nas letras «b » e «C» deste artigo, e preen
chido os requisitos de horas, as atividades. áreas 
d e estudo e disciplinas que o torne equivalt·nte ao 
ensino reg ular, habilitará ao prosseguimento de l:'S·· 

tu dos. 

§ 2.0 - Na organização curricular de curso de 
qualificação, admitirse-á a profissiona li:z ação a ní
vel de 2.0 Grau ou de 1º grau, completo cu n ão, 
e a paofissionalização sem a parte de educação ge
ral, será livre o estudo da parte diversificada e fa
oultar- se-á a sondagem de aptidões e a adoção dos 
mínimos profissionais de 2. 0 Grau. 

Art. 11.0 - A equivalência na apr endizage m 
e na quah ficação poderá também se:; alcançada 

Art. 14º - O C un!Í culo de curso de hRbil a
ção profis -ional ser.1 organizado atender do H~ r,,._ 

terminRçõe~. minirnas t>xígidas em cac!n habilJtFwão 
proftss1onal pí:' lo CFE. 

§ Único - O Curso de habilita ção profimo
nal poderá mantH convêPJo de intcrrc rrpltrr ~r•e-

1 riE:dade para atender a alunos que ~>~t.ejam cun:; n
do o z!l grau. 

Art. 1 ~o - Os diplomas de técnicos obtido~ 

através de cur~o~ a nível de 2.0 grau serão ex·>e
didos pelo estabeledmento que se mini!'tn nm. 

Art. 16° - O C urso de habilita cão profissiv
n '- l dará direito a prosseguimento de estur'os 
quando inclu r disciplinas, ár.,-as de estur o e ativi
dades que o tornem eqt.iv:Jh·nte ao Ensin0 de 29 
Grau. 

Art. 17º - O curso de atualização de conhe
cimentos proporcionará, me dia nt( volta à esccla. 
estudos de atualizaçi'ío e complementarização parA: 

a) Os que tenham snguido o ensino regular •:m 
todo ou em parte; 

b} Os que tenham concluído os cursos df' 
aprendizagf'm e os do de qualificação sem E:qt>ivél
lência de Ensino r.egular: 

c) Os que estejam matriculados concornitantt' 
mente no curso de habilltnção profissional; 

d) Os que desejam atualizar e de~envolver sua 
cultura ge ral. 

Art. 18º - O curso de a t ualização de conhr'
cimentos compreendt rá: 

a) A mwl das ·± últimas sérif's do em.ino de 
1.0 Grau; 

b) a nív:::l do ensino de 2.0 Grau; 

c) Livro 

Art, 19º -- O curso de atualização de conhe
cimentos a nível das 4 últimas séries do ensino de 
1 ° Grau destinar-se-á a maiores d e 18 anos que 
terrham conhecimentos correspond en te a 4º série 
do 1.0 gr.au. 

§ 1.0 - O cuPTículo compreenderá as maté rias 
do núcleo comum do ensino de 1.0 Gra u e as do 
Grt. 7º da Lei 5.692. 

§ 2º - O curso terá um mjrnmo de 240 dias 
letivos e 840 horas de atividade.; . 

§ 3º - A condusão do curso habilitará o alu
no a estudos de 2.0 grau. 
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§ 4º - Para validade de 8quivalência é nece1-

1ário que seus planos e currJculos sejam aprovados 
pela C.E.T.A. 

Art. 20º - O curso de atualização de conhe
cimentos, a nível de ensino de 2.0 grau, destina-se 
a maiores de 21 anos que tenham conc.luído estu
dos equivalentes ao término de 1º grau . 

§ 1!!! - O currículo compreenderá as matérias 
do núcleo comum do 2º grau e do art. 7. 0 da Lei 
nº 5692. 

§ 2º - O curso terá um mínimo de 240 dias 
letivos e 960 horas de atividades. 

§ 3!! - A conclusão do curso habilitará o alu- J 

no 8 estudos ultePiores, 8 2.0 Grau. 

§ 4.0 - Para validade de equivalência é neces
sário ctue seus pla·nos sejam aprovados pelo C.E.T.A. 

Art. 21 - O curso de atualização de conhe
cimentos livre terá estrutura, duração currículo e 
regime escolar que se ajustem às suas finalidades 
própr-ias e ao tipo especial de alunos a que se 
destinam. 

§ Úniclil - Seus certir.icados não são reconhe
cidos, nem pana c<>ntinuação de estudos, nem para 
fins profissionais. 

Art. 22º - O curso supletivo, para que pno
duza efeito legal, será ministrado em estabeleci
mento de ensino oficial ou reconhecido e seu plano, 
a brangend<>, currtculo, duração, estrutura, aferição 
e qualifieação decente; deverá ser aprovado pelo 
C.E.T.A. 

§ 1.0 - No curso de aprendizagem e de qua
lificação, quando mantido por empresa, o reconhe
cimento serA àe instituição que o mimstre. 

§ 2º - A aferição de resultados poderá ser 
inoluida ou não, nlll curso de suprimento, em curso 
das demais funções de ensino supletivo far-se-á 
dentro do processo de estudos. 

Art. 23° - Os exames de suplência, fora do 
processo de estudos, ficarão a cargo do e!ltabeleci
mento oficial ou reconhecido, indicado anualmente 
p6lo O.E.T.A. 

Art. 242 - Os exames supletivos obedecerão 
normas especlal's baixadas pelo C.E.T.A. 

Art. 2511 - Admitir-se-á o principio de entiro
sagem e do lnte11complemen1iaridade nos estudos, 

t anto entre o ensino r~gular e o supletive, como 
as modalid,ades deste . 

§ Única - Não será possível a circulação de 
estudo da suplência a aprendizagem, pois aquela 
se faz quando esta se conclui . 

Art. 26.0 - Na transferêacia do ensino suple
tivo para o regular ou deste paL'9 aquêle ott entre 
suas modalidades, poderio ser aproveitados os es
tlfdos desde ctUe haja equivalência entre os mes
mos e façam-te as devidas adaptações, se necessário. 

§ Único - Na transferênoia de curso de qua
liflcagão para o de apr~dtzagem ou deste para 
aquele deverá ser observada ainda a Umitação de 
idacte. 

Ant. 2'fSI - Oa cur•os e exames supletivos 
darã• eiploma de técnico ou Qertifioado conforme 
a eoBclu,io do enltf\o de 2,0 Grau tenha sido 
completa ou só em parte. 

§ 1.0 - Certtrficado de qualificação ou de 
aprendizagem será expeciido, pela instituição que 
o manteve. 

§ 2.0 - Certificado de conclusão de curso da 
suplência o suprimento será expedido pelo estabe
lecimento que o proporcionou. 

§ 3º - 13iploma de t écmco de habilitação par
cial, obtida através de curso de quelifica~ão pro
fissional , a nível de 2º grau, será conferido pelo 
estabelec~ento que ministrou o curso. 

§ 4! - Dipk>ma ou certHicado de aprovação 
em exames supletivos, de que trata o al1t>i-go ~3.0, 
será expedido pelo estabelecimen to que foi autori
zado a realizá-los. 

§ 5.0 - Quando os estutlos se efetua rem se
gundo o princípio de intercomplemetaridade, diplo
ma ou certificado será expedido pelo estabeleci
mento que tiver. m)nistrado a parte da educação 
geral. 

Art. 28.0 - Os professores do ensino supl~tive 
deverão ter preparo adequad0 às características e s
peciais desse tipo d e ensioo. 

Art. 29º - A nei1hum candi<iato, sej a qua for 
a condição de excepcionalidade, que apresentar, 
será concedida matríoula em curso supletiv-o ou 
permitido prestar exame supletivo sem prova hábil 
de atingido, em cada oaso os respectivos limites 
mínimos d e idade, prevalecendo esta p roibição 
m esmo em caso de emancipação. 

Macapá-Ap, 15 de agosto de 1974. 

Annie Vianna da Costa 
Presidente 

Secretaria de Educação e Cultura 

ASSEADE/SOAC 

Aprovo 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

- Cont rato n.0 014(7f-ASSEADE/30AC/S•C 

- Empenhe n2s 1.963 e 3.184 

-Cr$ U20,1ll 

- Or$ 1.380,00 

Termo de Contrato que en\re si celebram o 
Governo do Território Federal dg Amapá, re
presentado pela Secretaria de EfiiucaQão e 
Cultura, por este lns,rumanto denominada 
Locatária e a Prelazla ee Macapá, que passará 
a denominar-se Loeador (a), acordam pelo pre
sente Termo de Contrato, ceder, medlaate 
aluguel, Imóvel de sua propriedade, mediante 
as ~léusulas e cenlilções aeguhttee: 

Cláusula Primeira - Da (i!essão, Locellr:ação e Fi
nalldaiia ~o Imóvel 

O (a) Locador (a), eede a Locatirla, mediante aluguel, 
um Jm6vel de sua legitima propriedade, localizado na cl
àal!e de Amapá Terrltórlrifl Feàeral do Amapá eom a fi
nalidade de servir para funcionamento do aegulnte Estalte
lechunto de Ensla~: «Jardim de Inf&&ela da Esae>la 
Doméstica de Amapb. 

Parágrafo Primeiro - Fica a <i.loordena9io de Ensino 
de 1.0 Grau, aea a respoaaabilidaàe de regulamentar os 
preblemas adminlatra,lvos e docentes, visando um perfeito 
funolocaemento téonlco-pdagógioo do Estabeleelmente, bem 
como o fornecimento de material de consume e equipa
llltli\t& escolar, mantendo para iue, permanente oontat& 
cem o Núcleo de Apeio Admlnlll,rativo da SmiljSe\or ele 
Material. 
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Pará g:-afo S•gundo - As dL' pendêncius utilizá veis, 

serão alugaoas nu ::u~tc uni u. rio c quantirl::oes estabele
c·idas, confor:nc tn::Jpas enca t n ir~ hados a St>crf'taria de Ad
min!stra<;ã n c Fina nç-a~ ·- SAF, através do Oficio n° 
827/1 4-.SOACf.J,S ::)h:ADE/SEC, dt> 28/ 05/ I!!H. e qua dro 
seguintt.·: 

------
E S T RUTTJR A c u s T o 

lO meSlS 

i\1r\DEIR fl. .'\ LVE:N ARl,\ (i\1ar./Df?z) 
Cr$ Cr$ 115.0U 

4 4.600,00 

P 1.rág ré!fo Ter cei r o - O Vclc•r da Not a de Empenho 
paril cobertura ae~tr Contra to, foi obje-to do Otieio n ° 
827;74-ASSEADE/Sll:~C/SEC. df. :.!8 ;0~ /1 974, com demons
t.rati ·vos dns dcp<'ndenc1o~ u t ilizl> vc is . bem cc; mo ~~~u cu ::. to 
unlt;.rio, pa ra est rut ura em alv~!"'<J ria e madeira. 

Cláusula SeguiJda - Do prazo de 11 ca r:ão 

O prazo de locação e vigência do p n sente Cont r ato. 
te rminmá em 31 de dL ze mbro e com eí~it u r e tro&tivo a 
parti;· de 1.0 de m;;;rc;o àe 1974 

Cláu sula Terc <! i 1·~ - Do aluguel e alocll Çã ·.l dn d('s pesa 

O alugue l m en sal. será de Cr$ 460,0() (quatrocentos e 
sesSP !lt~ c1 uzeiJ·os) e pA ra ( 1 Ol mest>s de Cr$ 4.6!'0.00 íqua 
tro mil c seiscentos cruzeiros), conform e Notas dt: Empe
nhos ab:1Jxo, emitidos pela Secretaria d e Administraçao e 
F'inanças - SAF: 

.lo~n.penho 
N.O 

l.!hi 3 
3 184 

Data Valor 
Cr$ 

1

19/06/74 1 3.220,00 
09/<'B/74 1.380,00 

isOMA .. ... I 4.o· o.oo I 

Cláusula Qu11rta - Da 
Manutenç~o 

Programa . demente de 
despesa e fon t e de 

recursos 

A P /0901.204-3.1.3.2./F'PT / 74 
A P /0901.204- 3.1 :1.2./ Ff'T (H 

Locação, S ublocação e 

A Looata ria não poderá loc:ar ou Rublocar em parte ou 
todo o móve l ora cedido m ediante aluguel e objet o deste 
Contrato sem o consentimento (:re vio do I a) Locador (a), e st>. 
compromete a mante r o prédio nas condições de higieniza
Qão e habite-se como o recebeu, para assim re stitui- lo ao 
(a) Locador (a), find o o prazo de vigência de8t e Contra to. 

Cláusula Q uinta - Da Execução das Despesas 

As d~spesas r e fe ridas on cláu sula Terceira. com 
e feito r etroativo a pa rt.lr de J9 oe Março de 1974, serão 
exeeutadas pela Se::J etaria d e Admin i ~tração e F lnançRs -
S AF, através ci e su:J Divisão de Finanças -- DF, mediante 
!'missão e remessa d e recibo pr óprio, pe la SPcretaria de 
Educação e Cultura - SEC, ficando as despesas de água e 
luz por conta do (a J Locade r (a). 

Clá usula Sexta - Da Entrega do Imóvel pelo (A) 
Locador (A) 

O (e) Locador Ca )., fica n a obr igação de entregar o 
pré clio à Locatária , c bjeto deste Contrato. em perfeitHs con
dh;6es de biglentzaçiio e habitabilidade, sem o que implica-

Cláusu la Décima - Das Questõs Judiciárias 

Para dirimir q uaisquer dúvidas surgidas durante a 
vigên c f& des te Contrato, flc:a elt:fto, de comum orordo. o 
Foi o da Comarca de Maca pá. 

E. por estarem assim de acordo, Lot:a tflria e o (a) 
Locador (a), ra tificam o presente Contrato, firmRndo-o com 
~ua s <1ss maturas e r ubricanào todas as S!.lf.I S folha~ . na pre
senp de duas (2) testemunhas, que igualmente o « SS i ll:J lll e 
rubricam, aos 103) de setem br o de Hum mil. rwvect'ntGS e 
setent a e q ua tro 0 974), s endo este docurne '1to rc•d fgido em 
c inco (5) vias de igual teor e fol'ma. 

Macapá-A P, ll3 de setembro de 1974. 

Dr. Leonardo Gomes de C!!rvalho L ei te N••to 
Secreta rio de Educação e C1tltura 

. pjLocatil ria 
Dom J osé Marltuno 

Locador tAl 

T estemunha s: 

João Louren~o da S ilva 
Asseso r de Orçamento. Avaliaçã o e conl.ro le 

Mary-Nancy J u ca Leite 
Assistente d e Orç;amer.to, Ava liação e- Controle 

Es tatuto da Cooperativa dos Avicultor es do 
Território Federal do Amapá - COA V IP.P . 

Aprovado pela Assembléia Gual, realizada~ no dia 27 de 
outubrQ de 1.973. 

(ContlnuaçAo de número ante rior) 

§ 2.0 - Nilo poderá participar da Assembl/~ ia Gr ral 
o associado q ue: 

a) t enha sido admitido após a sua convocação; 

o ) que e5teja na infrlngência l'le qualquer dispos ição 
do item li , do a rtigo fi.o deste Estatu to. 

Art. 16 - Em qualquer das hipóteses r eferidas no 
a rtigo anterior, as Assembléias Gerais serão cenvot'A·Ia s 

1 com ant ecedê ncia minima de 15 {qulnzel dias p;;ra a pri mei
ra reunião, de I l uma) hora para a segun<ia e 1 (uma) h o 
ra para a terceira. 

P arágrafo Único - As 3 {três) convocações pod ecriio 
ser feitns n um ún ico Edita l, desde que dele coA~tem , ex
pressamente, os prazos para cad<.~ uma delas. 

Art. 17 - Não hav endo •quorum• para imtalação ela 
Assembléia convocada oc B termos do artigo anterior, ~uá 

feita nova convocação, com antecerlêncll1. mlnfma d e lO 
(àez) di as. 

Paragrafo Único - S e ainda não houver «quorum • 
para a sua in;,talação, será admitida a intenção de dinolver 
a Sociedade, fa to q ue deverá ser con•unicada às autor idades 
do Cooperativismo. 

Art. 18- Dos Edita is de Convoca.,'ão das Auemblch1s 
Gerais devE>rão con!tar: 

I - a denominação da Cooperativt~, st-euid3 da ex · 
pressão «convocação da Assembléia Gera l•. Ordín3ria ou 
Extraordiná ri a, con for me o Cl!so; 

rá na re scieão deste instrumento, sem pagamento de qual 
quer indenização ou multa , a contar do pr azo de vlgênG:ia. 1 

li - o dia e a hora da reunião, e m cada convoca
ção. assim como (I endereço do local de sua realizs ção, o 
qual sa lvo motivo justificado, seré se mpre c da sede Sodal: 

III - a sequência ordinal das convocaçõe a; 
Cláusula :Sétima - Da Renovação ou Prorrogação 

Findo o prazo de loceção. compreen dido entre 1° de 
março e 31 de dezPmbru d e 1974, pode i á este contrato ser 
renovado ou prorrogado, se assim convier as partu contra
tante& que podt-rão d e comum ocordo, modificar em parte 
ou em tudo as condiçÕeil nPle contidas. 

Cláusula Oita,·a - - Da Devolução das Chaves 

As ch aves d o prédio ora cerlido mediãnte a lugue l, 
s~rão de volvidas pela L oca tária , findo o prazo de vigência , 
em 31 de dezembro de 1974. 

Cláusula Nona - Da Rescisã o 

O nAo cumprimento das obrigações definià11s n ea'e 
Instrumento, implicará em s ua denúncia e consequ<~nte na
cílio' por qualquer das parte& contrE1tante1. 

IV a ordem do dia dos tr abalhos , com as dev idu 
e specificaçõe s; 

V - o número de associados existente. na data ea 
sua expedição, para efe ito de calculo do cquorum» de lna
talaçlio e aprecíaçio do critério de r epresenta91!o; 

VI - a assinatura do r esponsével pela coDvocaqio. 

§ 1,0 No caso de a convocação ser feita por asaocla · 
do!, o Edital será assinado, no mtnimo, pelos 4 (qua tro) 
primeiros signatários do documento que a solicitou . 

§ a.o - Os Edlisls de Convacação serão fixado• em 
Joc11is visíveis das depe ndências mais comumente frequen
tadas pelos aas ociados, pub llcadlls em jornal e cwmunlcaelos 
por circu laras aos assocl•dos. 

(Ccmtlnua n• próximo número) 


	

