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GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO 
DE POLÍTICA FUNDIÁRIA 

Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária 

PORTARIA N9 274, DE 25 DE OUTUBRO DE Á~96 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - 
INCRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, dll Estrutur-a Regimental da Autarquia, 
aprovada pelo Decreto n• 966, de 27 de outubro de 1993, 

CONSIDERANDO que a análise procedida no Processo INCRAISR-15/AMINº 1.661/96137, pelos 
órgãos técnicas especlflcos da Superintendência Regional, decidiu pela regulari;,;ação da proposta, de acordo 
com a Instrução SEASC/Nº07/88, resolve:, 

J - Aprovar a proposta de destinação, para assentamento de agricultores, de parte do imóvel 
denominado RIO PARDO com área aproximada de 27.980,0000 ha { vinte e sete mil, novecentas e oitenta . 
hectares), localizada no Município de Presidente Figueiredo, no Estado da Amazonas, matriculado em nome 
da União, sob o n• 12.491, Livro 02, FQlha 01, no Cartório do 3° Ofício do Registro de Imóvel da Comarca de 
Manaus e Cartório do Judicial e Anexo de Novo Alrão/AM, sob o n• 63, fls. 66, livro 2-A, Estado do Am<1zonas, 
e que prevê a criação de 396 (trezentos e noventa e seis) unidades agrícolas familiares e a implantação de infra 
estrutura flsfca necessária ao desenvolvimento da comunidade rural, de conformidade com o Plano Preliminar 
elaborada peta SR-15/Z; 

li - Criar o Projeto de Assentamento RIO PARDO. Código Sipra AM 0033000. a ser 
implantado e desenvolvido pela Superintendência Regional do Amazonas, em articulação com a 
Diretoria de Assentamento; 

111 - Autorizar à Divisão de Assentamento a promover as modificações e adaptações que, no curso 
da execução. se fizerem necessárias para a consecução dos objetivas do Projeto; 

IV - Determinar à Di.Yisão de Assentamento que encaminhe cópia deste ato, ora aprovada, para a 
Diretoria de Assentamento, para fins de registro, controle, distribuição e publicação do mesmo no Diário Oílcial 
da União; ' 

V - Determinar à Divisão de Assentamento que participe aos órgãos de Meio Ambiente, Federal e 
Estadual, bem como à Funai, o Projeto ora criado; e • 

VI - Determinar à Divisão de Assentamento que registre as informações referentes ao ProJeto de 
Assentamento ora criado no Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária • Srpra. 

RAUL BELENS JUNGMANN PINTO 

(Of, n9 362/96) 


