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DECRETO Ni	 1,970 ,DE 30 DE JULHO DE 1996.

Prorroga o prazo de remanejamento dos cargos que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,
incisos IV. VI, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1° Fiei prorrogado, até 31 de outubro de 1996, o prazo de remanejamento dos
esguiai*s cargos em cornado &locados ao Ministério da Previdência e Assistência Social, pelo Decreto
st L$28, de l' de março de 1996: dois DAS 101.3, cinco DAS 101.2, oito DAS 101.1 e cinco DAS
102.2.

Parágrafo único. Aos cargos e às funções remanescentes do remanejamento inicial aplica -
i' o dieposto no § 3' do art. 1° do Decreto na 1.828, de 1996.

Art, 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Art. 3° Revoga-se o Decreto n 2 1921,  de 31 de maio de 1996

&AMUA, 30 de julho	 de 1996; 1752 da Independência e 1082 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N2 1.971 ,DE 30 DE JULHO	 DE 1996.

Prorroga o prazo de remanejamento dos cargos que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,
Incisos D/ e VI, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1' Fica prorrogado, até 31 de outubro de 1996, o prazo de remanejamento dos
seguintes cargos em comissão e funções gratificadas aluados ao Ministério da Educação e do Desporto,
pelo Decreto n' 1.891, de 2 de maio de 1996: três DAS 1014, um DAS 101.3, quatro DAS 101.2, oito
DAS 101.1, quatro FO-1, duas FG-2 e UM& FG-3.

Parágrafo único. Aos cargos e à função remanescentes do remanejamento inicial aplica-se
o disposto no § 2° do art. l' do Decreto n° 1.891, de 1996.

Art, 2' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de julho	 de 1996; 1752 da Independência e 1082 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO DP 1.972 , DE 30 DE JULHO	 DE 1996.

Altera a redação do art. 2° do Decreto n° 1.507, de 30
de maio de 1995, que cria a Comissão Nacional de
Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias
Navegáveis, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,
Incisos IV e VI, da Constituição,

DECRETA:
Art, 1° O eaput do art. 2° do Decreto n° 1.507, de 30 de maio de 1995, passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 2° A Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias

Navegáveis será integrada, no mínimo, por um representante e respectivo suplente de cada
Minittério a seguir indicado:

I - da Justiça, que a presidirá;
11 - da Mannha;

- da Fazenda;
IV - das Relações Exteriores;
V - dos Transportes.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de julho	 de 1996; 175° da Independência e 108° da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Odacir Klein

DECRETO DE 30 DE JULID DE 1996.
Declara de Interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel
rural denominado "Fazenda Anice", situado no Município ds
Muquém do São Francisco, Estado da Bahia, e dá outras
providências,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts 84 inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts 18 e 20 da Lei n°

4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da Lei n°8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei
Complementar n°76, de 6 de julho de 1993.

DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras "a", "b", "c", e "d", e 20, inciso VI, da Lei n° 4.504, de 30
de novembro de 1964, e 2° da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural
denominado "Fazenda Anice", com área de 1.140,0000 ha (hum mil, cento e quarenta
hectares), situado no Município de Muquém do São Francisco, objeto da matrícula 341, fls.
137. do Livro 2-A. do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra, Estado da Bahia

Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste Decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido
no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de que trata este Decreto,
na forma prevista na Lei Complementar n° 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação da biota.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

	

Brasília, 30 de julho	 de 1996; 175° da Independência e
108° da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

DECRETO DE 30 DE JUL1-13 DE 1996.

Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel
rural denominado "Fazenda Feijão", situado no Município de Choró,
Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n°
4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da Lei n°8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei
Complementar n°76, de 6 de julho de 1993,

DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras "a", "b", "c", e "d", e 20, inciso VI, da Lei n°4.504, de 30
de novembro de 1964, e 2° da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural
denominado "Fazenda Feijão", com área de 3.812,0000 ha (três mil, oitocentos e doze
hectares), situado no Município de Choró, objeto do Registro n° R-1-942, Ficha 01, do Livro 2,
do Cartório do 2° Ofício da Comarca de Quixadã, Estado do Ceará.

Art, 2° Excluem-se dos efeitos deste Decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido
no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de que trata este Decreto,
na forma prevista na Lei Complementar n° 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de
Reserva Legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação da biota.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de	 julho	 de 1996; 175° da Independência e
108° da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungnzann Pinto

DECRETO DE 30 DE XIX DE 1996.

Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o 'imóvel
rural denominado "Fazenda Jatobá", situado no Município de
Camocim, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os ara. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos ara. 18 e 20 da Lei n°
4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da Lei n°8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei
Complementar n°76, de 6 de julho de 1993,

DECRETA:

Art. 1 ° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos anis. 18, letras 'a", "b", 'c', e "d", e 20, inciso VI, da Lei n° 4.504, de 30
de novembro de 1964, e 2° da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o Imóvel rural
denominado 'Fazenda Jatobá", com área de 1.919,9800 ha (um mil, novecentos e dezenove
hectares e noventa e oito ares), situado no Municlpio de Camocim, objeto da Matrícula n°
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