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Considerando que os valores fixados por esta Autarquia atra-
vés da SR-28/DFE, consoante laudo de vistoria e avaliação inserto às
fls. 46/80, do processo administrativo nº 54700.001166/2003-36, en-
contram-se de acordo com os parâmetros de preços praticados no
município de situação do imóvel;

Considerando que os valores ajustados entre a Superinten-
dência Regional do Distrito Federal e Entorno e os proprietários,
foram referendados pelos membros do Grupo Técnico, consoante Ata
incerta às fls. 264 do processo administrativo;

Considerando que os valores propostos para aquisição do
imóvel em exame atinge o total de R$ 1.025.644,66 (um milhão,
vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis
centavos), sendo R$ 935.619,25 (novecentos e trinta e cinco mil,
seiscentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), referentes a
terra nua e R$ 90.025,41 (noventa mil, vinte e cinco reais e quarenta
e um centavos) correspondentes as benfeitorias;

Considerando que se entram atendidas as exigências esta-
belecidas no Decreto nº 433, de 24 de janeiro de 1992, com as
alterações introduzidas pelos Decretos nºs 2.614, de 3 de junho de
1998 e 2.680, de 17 de junho de 1998, que dispõem sobre a ma-
téria;

Considerando, finalmente, a proposição da Superintendência
Regional do Distrito Federal e Entorno, os pronunciamentos da Su-
perintendência Nacional do Desenvolvimento Agrária - SD e da Pro-
curadoria Federal Especializada nos autos do processo administrativo,
resolve:

Art. 1º Adquirir o imóvel rural denominado “Fazenda São
Vicente da Direita”, situado no Município de Buritis, Estado de Mi-
nas Gerais, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Buritis, sob a matrícula nº R.4/M 2.609, fls./ ficha 2.609, Livro 2,
com área total de 865,0086 hectares, cadastrado no INCRA sob o nº
404.039.005.320 - 3, limitando-se ao norte com terras de Edeílton
Wagner Soares e Córrego do Morro; ao sul com o Rio Urucuia e com
terras de Jesus Alves Teodoro; a leste com o Córrego do Morro e a
oeste com terras de Jesus Alves Teodoro, Edeílton Wagner Soares,
pelo valor total de R$ 1.025.644,66 (um milhão, vinte e cinco mil,
seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), sendo
R$ 935.619,25 (novecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e dezenove
reais e vinte cinco centavos), para pagamento da terra nua, que
deverão ser convertidos em Títulos da Dívida Agrária - TDA, na data
da emissão respectiva, com prazo de resgate de 05 (cinco) anos, a
serem lançados da seguinte forma: 50% (cinqüenta por cento) dos
títulos, nominativos a Eliza Nunes Dourado, portadora do CPF/MF nº
058.590.421-91; 10% (dez por cento) dos títulos, nominativos a Wel-
lington César Ramos, portador do CPF/MF nº 242.280.871-91; 10%
(dez por cento) dos títulos, nominativos a Israel de Jesus Costa,
portador do CPF/MF nº 457.282.161-53; 10% (dez por cento) dos
títulos, nominativos a Hernando de Jesus Costa, portador do CPF/MF
nº 454.438.901-15; 10% (dez por cento) dos títulos, nominativos a
Luzimar de Jesus Costa, portador no CPF/MF nº 454.436.881-20 e
10% (dez por cento) dos títulos, nominativos a Samuel de Jesus
Costa, portador do CPF/MF nº 476.763.021-53 e R$ 90.025,41 (no-
venta mil, vinte e cinco reais e quarenta e um centavos), em moeda
corrente para pagamento das benfeitorias.

Art. 2º Determinar às Superintendência Nacional de Desen-
volvimento Agrária e Gestão Administrativa, a adotarem as provi-
dências necessárias previstas no Art. 1].

Art. 3º Determinar que a aquisição se opere livre e de-
sembaraçada de quaisquer ônus e/ou gravames, inclusive, com prévia
comprovação de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, relativo aos 05 (cinco) últimos exercícios, inclusive o
atual, conforme previsto no art. 21, da Lei nº 9.393, de 19 de de-
zembro de 1996, bem como a Taxa de Serviços Cadastrais - CCIR e
ainda, fazer constar das escrituras públicas de compra e venda que
cabe aos promitentes vendedores, a responsabilidade total quanto ao
pagamento dos encargos e obrigações trabalhistas decorrentes de
eventuais vínculos empregatícios mantidos com os empregados que
trabalham ou tenham trabalhado no imóvel sob aquisição ou outras
reclamações de terceiros, incluindo aquelas relativas a indenizações
por benfeitorias.

Art. 4º Condicionar a liberação dos recursos financeiros para
pagamento do imóvel, ao seu registro, em nome do INCRA, no
competente Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

ROLF HACKBART

(*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no D.O.U
N° 99, de 25/5/2004, Seção 1, página 125.

Considerando as ações voltadas para a unificação dos pro-
gramas sociais de transferência direta de recursos, entre os quais o
Programa de Renda Mínima vinculada à Educação - "Bolsa Esco-
la";

Considerando a necessidade de garantir a continuidade dos
efeitos do Programa Nacional de Bolsa Escola, durante o período de
implementação e definição das novas bases de execução do Programa
Bolsa Família, instituído pela Lei 10.836, de 09 de janeiro de 2004;
e

Considerando, ainda, a função estratégica do Programa Na-
cional de Bolsa Escola para a solução do problema de desigualdade
socioeconômica no País, resolvem:

Art. 1º. Prorrogar, até 31 de dezembro de 2004, a vigência
estabelecida nos Termos de Adesão dos Municípios participantes do
Programa Nacional de Bolsa Escola, homologados na forma esta-
belecida pela Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001 e relacionados no
ANEXO I.

Art.2º. Estabelecer o prazo de quarenta dias, contados da
publicação desta Portaria, para que os Municípios participantes do
Programa Nacional de Bolsa Escola manifestem, se for o caso, sua
discordância quanto à prorrogação da vigência prevista nos Termos de
Adesão já apresentados e homologados na forma da Lei.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

TARSO GENRO
Ministro de Estado da Educação

PATRUS ANANIAS
Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e

Combate à Fome

Parágrafo único. O Comitê será coordenado por um de seus
membros, com mandato de um ano, em rodízio que iniciará pelo
representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
seguido, pela ordem, pelo dos Ministérios da Saúde e do Meio Am-
biente.

DA ESTRUTURA
Art. 3o O Comitê compõe-se de:
I - Coordenação;
II - Secretaria; e
III - Membros.
Art. 4o O Serviço de Secretaria será executado pelo órgão

que estiver exercendo a coordenação do Comitê.
Art. 5o O apoio técnico e logístico será prestado pelo Mi-

nistério que tiver seu representante exercendo a coordenação do Co-
legiado.

DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 6o Ao Coordenador incumbe:
I - convocar e coordenar as reuniões do Comitê;
II - propor e implementar o programa anual de trabalho do

Comitê, com base nas prioridades temáticas identificadas por seus
membros;

III - convocar reuniões extraordinárias;
IV - convidar pessoas e entidades previamente acordadas

para a formação de Grupos de Trabalho;
V - convidar para as reuniões do Comitê, quando necessário,

pessoas ou entidades especializadas nos temas a serem discutidos;
VI - apresentar e divulgar no início de cada ano, cronograma

anual de reuniões;
VII - manter atualizado o arquivo das atividades exercidas

pelo Comitê; e
VIII - indicar o coordenador substituto quando da impos-

sibilidade de participação em reunião.
Art. 7o À Secretaria incumbe:
I - apoiar administrativamente o Comitê, incluindo a ma-

nutenção de arquivos e registros;
II - providenciar apoio logístico, manter a estrutura para o

fornecimento e intercâmbio de informações, além de exercer outras
funções administrativas, a critério do Coordenador.

Art. 8o Aos Membros incumbe:
I - emitir e elaborar pareceres devidamente fundamentados e

relatar matérias que lhes forem distribuídas, respondendo por es-
crito;

II - submeter à aprovação do Comitê, produtos que lhe foram
solicitados.

DO FUNCIONAMENTO
Art. 9o O Comitê reunir-se-á de forma ordinária mensal-

mente.
§ 1o O Comitê poderá se reunir extraordinariamente, me-

diante convocação oficial do Coordenador, ou a pedido de um dos
membros, com pauta definida, com antecedência mínima de cinco
dias.

§ 2o A convocação para as reuniões ordinárias será feita com
antecedência mínima de dez dias úteis, devendo conter a pauta da
reunião.

§ 3o A reunião deve ser registrada em ata e enviada aos
participantes no prazo máximo de cinco dias úteis, e aprovada na
reunião seguinte.

§ 4o Os representantes poderão solicitar ao Coordenador a
inclusão de matérias relevantes na pauta que será aprovada no início
de cada reunião.

Art. 10. Os representantes titulares comparecerão às reu-
niões, devendo ser substituídos por seus suplentes em caso de im-
pedimento.

Parágrafo único. A ausência do titular e do suplente a três
reuniões ordinárias consecutivas implicará na solicitação de subs-
tituição da representação do órgão respectivo.

Art. 11. As deliberações serão tomadas por consenso e terão
vigência imediata após a reunião do Comitê, ou após a publicação no
Diário Oficial da União, quando necessário.

§ 1o Caso não seja possível a aprovação da matéria objeto da
deliberação, esta será reavaliada a primeira reunião subseqüente, para
deliberação final.

§ 2o As matérias que não tiverem consenso no Comitê,
conforme parágrafo anterior, serão submetidas aos Ministros de Es-
tado responsáveis pelas áreas de agricultura, saúde e meio ambiente
para deliberação conjunta, conforme prevê o § 3o, do art. 95, do
Decreto no 4.074, de 2002.

DOS GRUPOS DE TRABALHO
Art. 12. Os Grupos de Trabalho serão formados por pessoas,

instituições e entidades convidadas com prévio acordo do Comitê,
com objetivo de trabalho, duração e escopo definidos para auxilio de
casos específicos.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 13. Este Regimento Interno poderá ser alterado pelo

Comitê, com a aprovação dos respectivos Ministros.
Art. 14. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação

deste Regimento Interno serão solucionados pelo Comitê.
Art. 15. As atividades desenvolvidas no âmbito do Comitê

pelos representantes dos órgãos não implicarão em remuneração de
qualquer forma.

Art. 16. A participação no Comitê não enseja qualquer tipo
de remuneração.

<!ID118718-0> PORTARIA Nº 130, DE 31 DE MAIO DE 2004

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e
II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 11, inciso VIII,
da Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, e no art.

GABINETE DO MINISTRO

<!ID118654-0> PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1,
DE 28 DE MAIO DE 2004

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O MI-
NISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE À FOME, no uso das atribuições que lhes confere o Art.
87, parágrafo único único, inciso II, da Constituição Federal, tendo
em vista o disposto no § 3º do Art. 1º da Lei nº 10.219, de 11 de abril
de 2001, nos Artigos 2º e 3º do Decreto nº 4.313, de 24 de julho de
2002, nos Artigos 24 e 34 do anexo ao Decreto nº 4.791, de 22 julho
de 2003, nos Arts. 7º e 32 do anexo ao Decreto nº 5.074, de 11 de
maio de 2004 e o contido no Processo nº 23000.009442/2003-78,

Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome

.

GABINETE DA MINISTRA

<!ID118719-0> PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 127,
DE 31 DE MAIO DE 2004

OS MINISTROS DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO e DA SAÚ-
DE, no uso das atribuições que lhes confere o Decreto no 4.074, de
4 de janeiro de 2002, resolvem:

Art. 1o Aprovar o Regimento Interno do Comitê Técnico de
Assessoramento para Agrotóxicos, na forma do Anexo a esta Por-
taria.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARINA SILVA
Ministra de Estado do Meio Ambiente

ROBERTO RODRIGUES
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

HUMBERTO COSTA
Ministro de Estado da Saúde

ANEXO

DAS COMPETÊNCIAS
Art. 1o O Comitê de Assessoramento para Agrotóxicos, ins-

tituído nos termos do art. 95 do Decreto no 4.074 de 4 de janeiro de
2002, tem as seguintes competências:

I - racionalizar e harmonizar procedimentos técnico-cien-
tíficos e administrativos nos processos de registro e adaptação de
registro de agrotóxicos, seus componentes e afins;

II - propor a sistemática incorporação de tecnologia de ponta
nos processos de análise, controle e fiscalização de agrotóxicos, seus
componentes e afins e em outras atividades cometidas aos Ministérios
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde e do Meio Am-
biente pela Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989;

III - elaborar rotinas e procedimentos visando à implemen-
tação da avaliação de risco de agrotóxicos e afins;

IV - analisar propostas de edição e alteração de atos nor-
mativos sobre as matérias tratadas no Decreto no 4.074, de 2002 e
sugerir ajustes e adequações consideradas cabíveis;

V - propor critérios de diferenciação de agrotóxicos, seus
componentes e afins em classes, em função de sua utilização, de seu
modo de ação e de suas características toxicológicas, ecotoxicológicas
ou ambientais;

VI - assessorar os Ministérios responsáveis na concessão do
registro para uso emergencial de agrotóxicos e afins e no estabe-
lecimento de diretrizes e medidas que possam reduzir os efeitos
danosos desses produtos sobre a saúde humana e o meio ambiente;

VII - estabelecer as diretrizes a serem observadas no Sistema
de Informações sobre Agrotóxicos-SIA, acompanhar e supervisionar
as suas atividades; e

VIII - manifestar-se sobre os pedidos de cancelamento ou de
impugnação de agrotóxicos seus componentes e afins, conforme pre-
visto no art. 35 do Decreto no 4.074, de 2002.

DA COMPOSIÇÃO
Art. 2o O Comitê será constituído por dois representantes,

titular e suplente, de cada um dos órgãos federais responsáveis pelos
setores de agricultura, saúde e meio ambiente, designados pelo res-
pectivo Ministro.

Ministério do Meio Ambiente
.

Vanessa
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 127,

Vanessa
DE 31 DE MAIO DE 2004




