
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N° 1 .225 DE 08 DE MAIO DE 2008

Autoriza a criagao de Colegios Militares
integrantes do sistema estadual de
ensino na Policia Militar do Estado do
Amapa e do Corpo de Bombeiros Militar
e da outras providencias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA,

Fago saber que a Assembleia Legislative do Estado do Amapa
aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituigao Estadual , sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1° Fica autorizada a criagao, por ato do Chefe do Poder
Executivo, de colegios militares integrantes do Sistema Estadual de Ensino
nas estruturas organizacionais da Policia Militar do Estado do Amapa e do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapa.

Art. 2° Compete aos Colegios Militares estaduais, observada a
legislagao federal e estadual em vigor:

I - atender ao ensino assistencial para os dependentes legais de
militares da Policia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do
Amapa, e de policiais de carreira da Policia Civil do Estado do Amapa, Grupo
Penitenciario e Policia Tecnico-Cientifica;

II - ministrar o ensino fundamental e medio a alunos de ambos
os sexos, inclusive para os filhos de civis;

III - desenvolver nos alunos o sentimento de amor a Patria, a
sadia mentalidade de disciplina consciente, o culto as tradigoes nacionais, a
cultura regional e o respeito aos direitos humanos;

IV - aprimorar as qualidades fxsicas do educando;
V - despertar vocagoes para a carreira militar.
Art. 3° Os colegios militares estaduais integrantes da rede

estadual de ensino, alem dos repasses orgamentarios normais, poderao
receber da Secretaria de Estado da Educagao, da Secretaria de Estado de
Justiga e Seguranga Publica e da Secretaria Especial de Desenvolvimento da
Defesa Social do Estado do Amapa, apoio orgamentario atraves de convenios,
repasses e outras modalidades para a garantia do bom funcionamento da
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instituigao, submetendo-se, ordinariamente, as fiscalizagoes e orientagoes
emanadas da Administragao Publica Estadual.

Art. 4° O numero de vagas para o ingresso nos colegios
militares estaduais, sera fixado anualmente pela Secretaria de Estado da
Educagao, mediante proposta da diretoria do colegio.

§ 1° As vagas serao destinadas, para preenchimentos de
candidatos, dependentes de militares da Policia Militar do Estado do Amapa e
do Corpo de Bombeiros Militar do Amapa e de Policiais Civis da Carreira,
Grupo Penitenciario e Policia Tecnico-Cientifica.

§ 2° As demais vagas, nao preenchidas serao reservadas para
civis selecionados em pesquisa social de familias carentes do poder aquisitivo
economico.

Art. 5° As normas relativas a criagao, denominagao, estru-
turagao, organizagao e funcionamento dos colegios militares estaduais serao
fixadas por Decreto do Govemador do Estado, que atraves dos orgaos
militares e da Secretaria de Estado da Educagao orientarao os criterios
pedagogicos de seu funcionamento sendo os responsaveis pela aprovagao do
Regulamento dos Colegios Militares Estaduais.

Paragrafo unico. As fungoes de Diretor de colegio militar
estadual serao comissionadas, ocupadas por militares de cargo de Oficial
Superior PM ou BM, seguindo as regras da atual legislagao educacional do
Estado do Amapa.

Art. 6° Esta Lei entra em vigotrnkda de sua publicagao.
Macapa, 08 de maio de 2006 \

PEDRO ALHO


