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Estatutos sejam aprovaáos, previ amer, te . pela Cosa-Diretora Esta
forma de participação poderá ser objeto de financiamento nas mesmas
condições previstas no inciso II I. do Parágrafo 22, do Artigo 32 desta
Resolucão
Art. 52 - Será admitida a participacãO de entidades integrantes da
Admi n stra cão Pública, indireta ou fundaci ona 1 , de quaisquer dos
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni cipios,
na aquisição, em seu conjunto, de, no máximo, 5% do ca p ital social do
SNBP
Art 62 - Esta Resolucão entra em vigor na data de sua publicacão

Ministério do Trabalho
e da Previdência Social
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE
AMPARO AO TRABALHADOR

EDUARDO MARCO MOD:ANO
Presidente

(Of. n9 660/91)

SEÇÃO I

RESOLUÇÃO N9 21, DE 09 DE OUTUBRO DE 199 1
Estai" r leen
Met 0/J0117C/1a
de c álcul o e
altera a taxa de juro' devida
pelo
Ilanco
Nile o onál
do'
De...envolvimento
l:conômico e Social
13NDES ao Fundo e
Amparo ao irabalhador - 1-0T.

Ministério da Agricultura
e Reforma Agrária
~ai

O CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AmPARO AO TRABALHADOR CODE.FAT, no uso d4 competé7mcla cont ida nos inc i se) IX do
art. 19 da Lei n g 7.990, de 11 de janeiro de 1990,.e no 8 32 do art.
22 da Lei n9 0.019, de 11 de abril de 1990, considerando co* dispoqto
no art . 25 da Lei n2 O 177, de 10 de fevereiro de 1991, resolve:

GABINETE DO MINISTRO
DESPACHOS DO MINISTRO

Em 23 de outubro de 1991
Min.Agr/CJ/CAF 66000-001227191-55
Cumpra-se a liminar concedida e exarada no Mandado de Segurança n9
1.225-OF (Registro n g 91/17.885-3) pelo Ministro Américo Luz, do Superior Tribunal
de Justiça, em seus exatos termos, ficando o Presidente do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária incumbido de sua execução, tudo em conformidade com o
pronunciamento do Senhor Consultor JurÁdico desta Secretaria de Estado.

Art 1.9. Ou juros devidos pelo Banco Nacional do Deteenvolv imentu Econômico e Soc ial ao Fundo de Am p aro ao Trabalhador,
nos termos do g P2 do art 22 da Lei rt2 O 019, de 11 de abril de
t990, vrãu calculados de acordo com a fórmula em anexo, uti lizandose a seguinte metodologia
I - O saldo de recuros ex o stente a cada dia será atual izado com
83 aplicação da Taxa Referencial, com o critério "pra rata".

Em 29 de outubro de 1991

Processo n4 21054/000239/90
Autorizo a celebração do convenio com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Nossa Senhora da Dores, em Sergipe, inserindo a cessão da antiga Base Fisica deste
Ministério, tudo em conformidade com o Parecer do Consultor Jurídico desta Pasta.
de

II - 00 juros serão calculados em regime de capital izacão composta, sobre o sa Ido toé(' i o ri 1(3 corr In 1 (. 1 C1 (10', r r‘Pi1 ,1'23(-.'73 atual i zados
na for ma do incit,c) antrrior p rrcolh o doo a cada semestre civil, ate
o 1.09 (décimo) dia útil do rni subsequE.nt e
Ari 'eg Fira alterada para G% (seis p or . cento) ao
ano a taxa de juros a ser empregada na remuneração dos recursos do
Fundo cie Amparo ao Trabalhador - FAT

Processos ni2s 21000/00418/91-68 e
21028/03959/90

30 E.l s co RP , .01 llf, ..":"1C7 t . ntra co,, vi gni- na dat a de t.ua
om (. unir ár
,,,c”.11, éj
•11;d0 r , V09 .)if

Autorizo a celebração do convênio com a Secretaria de Educação do Estado de
Minas Gerais, servindo de suporte à cessão que se lhe fez da Base Fisica de TeOfilo
Otoni , nos precisos termos do Parecer do Consultor Jurídico desta Pasta e com a ressalva aposta no tocante à Cooperativa 04aticinj..os 134a., do mesmo tiunicipio.
(Of. n9 213/91)

FRANCISCO CANINDÉ PEGADO DO NASCIMENTO

Presidente

ANTONIO CABRERA

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA
Diretoria de Recursos Fundiários
ONDE:

PORTARIA N9 33, DE 10 DE OUTUBRO DE 1991

•

d —4

O DIRETOR DE RECURSOS FUNDIÁRIOS DO INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZAM E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, no uso da competência que lhe
através da Portaria
foi delegada pelo Senhor Presidente do órgão,
publicada no Diário Oficial da
INCRA/PINO
598, de 25 de Junho de 1991,
União de 27.06.91.
o pronunciamento emitido pelo Senhor Chefe do
CONSIDERANDO
Titulação,
nos
autos do Processo
Departamento de Alienação e
AdministratIvo/MIRAD/PR(11.310) NP
000303/88 e apenso n g 000302/08,
resolve:
79 parágrafo 4 g , do
- AUTORIZAR, com base no artigo
Decreto no 74.965, de 28 de novembro de 1971, o Senhor GERRIT S105 de
identidade
nacionalidade holandesa (0779), p ortador da carteira de
para estrangeiro-Permanente RNE W 425942-1, expedida pelo SE/DPMAF, em
bens
21/08/87 CPF n2 178.427.139-91, casado em regime de comunhão de
de bens com a senhora GERRITJE DIRKJE VER8URG SL08, de nacional idade
para
portadora
da
carteira
de
Identidade
holandesa
(0779),
RUE W 425.839-R, expedida pelo SE/DPMAF, em
ostrangelro-Permanente
a
adquirir dois imóveis
rurais
21/08/87, CPF ri2
178.427.439-91
ESTIVA - Gleba 2 e 7, com e área total de
contíguos denominados
e trinta ares),
363,3000 ha (trezentos e sessenta e três hectares
correspondentes a 36,33 módulos de exploração Indefinida, situados no
SNCR
Municípie e Comarca de Tibegi , Estado do Paraná e cadastrados no
sob os códigos nos 706.051.037.613-5 e 708.051.028.800-7.
I

II - Tornar insas l atente a Portarl a/INGRA/Df/NP 1)8, de 30
de Janeiro de 1991, publicada no Diário Oficial da união do dia 18 de
fevereiro do mesmo ano.
II I - O p razo de validade desta Autorização é de 30 (trinta)
diae, contados de sua publicação.
ALTIR DC SOUZA MAIA

(N9 2130507 - 29-10-91 - Cr$ 35.268,00)
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.Dio do senestre, variando do 19 até o último dia do semestre.
Número de dia dia do semestre
Saldo do último dia do semestre anterior (incluindo a correção monetária até essa data)
Transferência no dia d

Da —4 Devoluções no dia d
Uf —4 Variação da T 11 no senestre
Va --4

a

Jariaçao da T R entre o dia d e o último dia do semestre
fazendo-se o calculo pró-rata no mês correspondente
ao
dia d.
nisrero de dias do ano (365 ou 366)

OBSERVAOES:

1) O saldo do senestre anterior, corrigido até o final do o -stre de
referencia, é ponderado pelo niarero de dias deste peric4.,;
O movimento de cada dia (Transferências menos Devoluçees) é valoriza
do até o filial do semestre e ponderado pelo número de dias decorrentes.
2) O saldo médio é apurado considerando a sana do saldo inicial corrigi
do e a somatória dos movinr_ntos valorizados, divididos pelo minero
de dias do semestre.

(Of. n9 217/91)

