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Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

PORTARIA N9 l24-N, DE 27 DE OUTUBRO DE 1997

o PRESmJ::NTE W WSTI'rUTO BF.lWILEIFO ro HEIO AHBIEtlTE E [(\3 FECUR30S
NATURAIS RENOVÃVEIS - IBAMA, no uso das a t r rbu.í côes pr ev.í s t as no a r t , 24 da Es t r ut u r a
Regimental anexa ao [lecreto n" 78, de 05 de abril de 1991, no art. 83, i nca so :·:rv, do
Regimento Interno aprovado pela Portaria Hinisteual n" 445/GM/SQ, de 16 de agosto de
1989, e tendo em vista as di.spos.rcões do Decnet;o n....1.922, pub.l.acado no V.O.U. de 07 de
junho de 1996.

Considerando o que consta do pro::esso nO 02ü23. 0037~~/96-81, resolve:

Art. lQ Reconhecer, mediante registro, corno Reserva Particular do PatrimõniG
Natural, de interesse público, e em carater de perpetuidade, as areas de 14, 3Bha
(quatorze hectaI:ps e trinta e oito ares) e 3,30hd (três hectares e trinta ares) na forma
descrita no referido processo, constituindo-se parte integrante do i.move l denominado
RANCHO MIRA-SERRA, situado no Munic~pio de São Francisco de Paula, Estado do Rio Grande
do Sul, de propriedade de ROGÉRIOMONGELOS,matriculado, respectivamente, em 30.06.1992;
19.03.1992; 12.01.1992 e 27.05.1993, sob os numeros 10.945; 10.839; 11.126 e 11.275,
Livros 236/A; 235/A e 238/A, do Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco de
Paula, no citado Estado.

Art. 2° Determinar ao p.ropz í.e t e r i.o do imovel o cumprimento das ex i qencr as
contidas no Decreto n° 1.922, de 05 de junho de 199ó, em especial no seu art.
eO,incumbindo-o de pro~~d~r a averbação do respectivo TeDmo de Comprom1sso no PegIstro
de Imóveis competente, e dar-lhe a devida publicidade, nos termos do ~ l° do art. 6c do
mencionado Decreto.

Art. 3° As condutas e atividades lesivas a área reconhecida, sujeitara o
infrator às sanções administrativas, se~ prejUíZO de responsacilidade ~iv~1 e Fe~3:.

Art. 4° Esta Porlaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDODE SOUZAMARTINS

PORTARIA N9 l25-N, DE 27 DE OUTUBFO DE 1997

O PRESIDENTE 00 INSTITUTO BRASILEIRO 00 MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS
RENOVÁVEIS- I~~, no uso das atribuições previstas no art. 24 da Estrutura Regimental
anexa ao Decreto n? 78, de 05 de abril de 1991, no art. 83, inciso XIV, do Regimento
Interno aprovado pela Portaria Ministerial n° 445/GM/89, de 16 de agosto de 1989, e
tendo em vista as disposições do Decreto nO 1.922, publicado no D.O.U. de 07 de junho de
1996.

Considerando o que consta do Processo nO 02015.013827/95-39- SUPES/MGresolve:
Art. 1° Reconhecer, mediante registro, como Reserva Particular do Patrimônio

Natural, de interesse público, e em caráter de perpetuidade, a área de 172,8 ha (cento e
setenta e dois, hectares e oito cent:iares) na fonna descrita no referido processo,
constituindo-se parte integrante do imóvel denominado Fazenda Bom Jardim, situado no
Municipio de Matozinhos, Estado de Hinas Gerais, de propriedade de CIMENTOHAUA S/A,
matriculado em 09.05.1984, sob os números 3.9b4 e 3.947, livro 2 , Fls 3.960 e 3.953 do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Hatozinhos, no citado Estado.

AIt. 2° Deter.minar ao proprietário do im6vel o cumprimento das exigências contidas
no Decreto nO 1.922, de 05 de junho de 1996, em especial no seu art. 8°,incurnbindo-o de
proceder a averbação do respectivo Termo de Compromisso no Registro de Imóveis
competente, e dar-lhe a devida publicidade, nos termos do § 1° do art. 6° do mencionado
Decreto.

Art.
às sanções

Art.

3° As condutas e atividades lesivas à área reconhecida, sujeitará o infrator
administrativas, sem prejuizo de responsabilidade civil e penal.

4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDODE SOUZAMARTINS

PORTARIA N9 l26-N, DE 27 Dh CüTUb~Ü DE 1997

O PRESIDENTE 00 INSTITUTO BRASILEIRO 00 MEIO AMBIENTE E OOS RECURSOSNATURAIS
RENOVÁVEIS - lHAMA, no uso das atribuições previstas no art. 24 da Estrutura Regimentd~
anexa ao Decreto n? 78, de 05 de abril de 1991, no art. 83, inciso XIV, do Regimento
Interno aprovado pela Portaria Ministerial n" 445/GM/89, de 16 de agosto de 1989, e
tendo em vista as disposições do Decreto nO 1.922, publicado no D.O.U. de 07 de junho de
1996.

. Considerando o que consta do Processo nO 02015.016050/96-81- SUPES/HG resolve:
Art. 1° Reconhecer, mediante registro, corno Reserva Particular do Patrimônio

Natural, de interesse público, e em caráter de perpetuidade, a área de 122,00ha (cento e
vinte e dois hectares) na forma descrita no referido processo, constituindo-se parte
integrante do imóvel denominado Fazenda Cachoeira, situado no Município de Serra do
Salitre, Estado de Minas Gerais, de propriedade de MARIATEREZA DE AGUIAR, matriculado
em 19-07-89, sob o número 18416, livro 2 -AAQ, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Patrocinio, no citado Estado.

AIt. 2° Determinar ao proprietário do imóvel o cumprimento das exigências contidas
no Decreto nO 1.922, de 05 de junho de 1996, em especial no seu art. 8°,incurnbindo-o de
proceder a averbação do respectivo Termo de Compromisso no Registro de Imóveis
cOmPetente, e dar-lhe a devida publicidade, nos termos do § 1° do art. 6° do mencionado
Decreto.

Art.
às sanções

Art.

3° As condutas e atividades lesivas à área reconhecida, sujeitará o infrator
administrativas, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal.

4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDODE SOUZAMARTINS

PORTARIA N9 l27-N, DE 27 DE OUTUBRO DE 1997

O PRESIDENTE DO IllSTITUTCo BFASILEIRO LO Nl:.H! ANBIJ:.lta, l:. l \.'-" H:CUf;3:S
NATUF.t"\!$ REHIJViVEIS - IBAMA, no uso das atrlbu~çõps previstd5 no ar t , :4 d~ EztrurUl:d
Regl.Iff~ntaj ane. a ao Decreto nO 78, de O~ dE:: abril de 1991, no art. 83, ln':'"lSO :-:T\', do

SEÇÃO

R:q~mer.t'=F Intern~ ap r z.vacro peld F'or t a r aa MlrllstE-r.l.dl r. 71 44~,/(;M/99, de 16 de agosto de
1 '.~t:'~, l::: t en.ac E-mv r s ta .~5 dl~pC'El';ÕI2'~ do t-ecre-t o rt':- 1. '=4::, pub.Lrcedo no [I.O.U. de (1"7 de
~'...:.~b.::dê l",c.i.

que ,-:".)nstd do f're,:essc n':' f12023.002472/9f.-15, resolve:

Art. 1':>Pe·.:cnhe,::"p'r, rned~dnt~ r eqa s t r o , corr.o Reserva Pa r t r cu l a r do Patrimônio
Natural, (:k. i nt e r eaee pub I rco , p Pro t-:",:uatt::r ,1(. pe zpe t.u r dade , d a.re a de 140,ÚOha rcent;o e
qUdren~à h~=tdreS) na tormd dê~=~l~d n~ referldc prc=~s5c, constitulndo-se parte
Inte9Ian.te do i.moveL dcncmi nado I:;PAn:.~ S.40 P'::-QUE, fiESEFNA [.() PAREDÃO,SItuado no
NUfll':..l.P10 de São FranCIS'::'O de Ab&.l-:;', Es t ado de- Pie, Grande do 3ul, de propriedade de JOSE
COSTEUAFI( matr icul adc , r e-spe-ct i vament.e , em )ll'·'l/l-=tt(r; 28!11/1S/8:'; 29/06/1978;
l.'!'.,l/lút':'; (t:/(r4/1~"7~; (13/1)~/1~B7e l')/I:'J/Stf.:, scb v:2 numeres 2.698; 5.754; 1.710;

5.310; 2.1E/:; f...3f)tj e 5311, i.r vr o 1)2, e, 1:.744, folha 3-AA, de 24/00/1975, do Req í.s t zo

d~ ImovelS da. comarca de SdC F'ranc r s-ro de Ase í s , no c i t adc Estado.

Art. ':0 Deterrnlnar ao p rop.r í.e t a r.í o do i.móve l o cwnprirnento das exí qênca as
cont ade s no [re,:-retü fI.:l 1. ~2~, de 1)5 de junho de 19~6, em especial no seu art.
8°,~ncumbindo-o de procede~ a averbação do respect1vo Termo de Comproffi1sso no Registro
de Imoveis competente, e dar-lhe a devida pub11cidade, nos termos do ~ l° do art. 6° do
menc i cnadc Deçreto. .

Art. )0 As condut.as e atividades lesivas à área reconhecida, sujeitará o
infrator aR sancões adrranistrativas, sem prejulzo de responsabilidade civil e penal.

Art. 4~ E~t~ Portar1a entra em vlgor na da~a de sua publ~cacão.

EDUAR[IQDE SOUZAMARTINS

(Of , n9 1.239/97)

Tribunal de Contas da União

PRESIDÊNCIA

PORTARIA N9 462, DE 24 DE OUTUBRO DE 1997

Altera o quadro de Detalhamento
da despesa do Tribunal de
Contas da União, aprovado pela
Portaria n2 126, de 5 de março
de 1997.

o PRESIDENTE EM EXERCíCIO 00 TRIBUNAL DE CONTAS DA UMIlo, no
uso das atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o disposto
nos parágrafos 12 e 32 do art. 56 da Lei n2 9.293/96, resolve:

Art. 12 - Fica alterado, na forma dos anexos, o Quadro de
Detalhamento da Despesa deste Tribunal, aprovado pela Portaria n2 126,
de 5 de março de 1997, publicada no Diário Oficial da União de 6
sub se quente •

Art. 22
publicação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

IRAM SARAIVA

ANEXO
03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
03101 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SUPLEMENTAR FISCAL ANEXO
I

Cédizo Esnecífleacão Natureza Fonte Valor
01 0020002.2028 Fiscalização e Controle da

Arrecadação e Aplicação de
Recursos Públicos 1.020.000,00

OI 00200022028.0002 Funcionamento do Tribunal de
Contas da União 3.4,9037 100 120.000,00

3.490.39 100 900,000,00

O I 007 0021 4900 Coordenação e Administração
em Geral. 170.000,00

O I 007 0021 4900 0002 Capacitação de recursos
humanos 3.4.90.39 100 170000,00

03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
03101 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CANCELAMENTO FISCAL ANEXO

n
Códil!:o Esnecifícaeão Natureza Fonte Valor
O I. 002 0002 2028 Fiscalização e Controle da

Arrecadação e Aplicação de
Recursos Públicos I 020.000,00

OI 002000220280002 Funcionamento do Tribunal de
Contas da União 349014 100 450.000.00


