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DECRETA:

Atos do Poder Executivo
DECRETO DE 11 DE JULHO DE 1994
Autoriza o funcionamento do curso de Administração da Faculdade de Ciéncias do Estado de São Pau
lo/SP.
() Presidente da República, nu uso
da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
de acordo com o disposto no art. 47, da Lei me 5.540, de 28 de novembro de 1968, com a redação dada pelo Decreto-lei n. 842, de 9 de setem
bro de 1969, regulamentado pelo Decreto nO 359, de 9 de dezembro
1991, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número
494/94, conforme consta do Processo ne 23001.000513/90-36, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 10 Fica autorizado o funcionamento do curso
de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Ciéncias do Estado de São Paulo, mantida pelo Instituto Paulista de Ciências da Administração, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
. Art. 20 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, II
de
julho
de 1994;
1730 da Independência e 1060 da República.
ITAMAR FRANCO
Murillo de Avellar Hingel

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 1994
Declara de interesse social, para.
fins de reforma agrária, o imóvel
rural sem denominação, conhecido por
"VASSOURA BRANCA", situado no
Município de Caere, Estado de Santa
Catarina, e dá outras providéncias.
O eneMdenteda República, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184, da Constituição
Federal, e nos termos dos artigos 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 ri . 76, de 6 de julho de 1993,
D . ECRET A:
•
Art. 1 . Fica declarado de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos artigos 18, letras "a", "b", "c" e
"d", e 20, item V, da Lei n . 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2.,
da Lei n o 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem
denominação, conhecido por "VASSOURA BRANCA. , com área de 154,8800
ha (cento e cinqüenta e quatro hectares e oitenta e oito ares),
situado no Municipio de Nafta, Estado de Santa Catarina, objeto do
registro n . R-2-3.787, do Livro 2, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Mafra, Estado de Santa Catarina.
Art. 2 . Excluem-se dos efeitos deste Decreto os semoventes,
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 30 O Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA fica autorizado e promover a
desapropriação do imóvel rural de que trata este Decreto, na
forma prevista na Lei Compleméntar c o 76, de 6 de julho de 1993.
Art, 40 Ente Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias

I'ndependência ' e 1060 drl%glica."

dejun' de 1994; ' 1730 da
ITAMAR FRANCO
Synval Guazzelli

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 1994
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
"FAZENDA CASTELO . , situado no Município de
Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184, da
Constituição, e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei n o 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,

Art. 10 Fica declarado de interesse social,
para fins de reforma agrária, nos termos dos artigos 18, letras
"a", "b°, "c" e "d", e 20, item V, da Lei n . 4.504, de 30 de
novembro de 1964, e 2 0 , da Lei n . 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, o imóvel rural denominado "FAZENDA CASTELO", com área de
2.991,0000 ha (dois mil, novecentos e noventa e um hectares),
situado no Municipio de Santa Luzia, objeto da matricula n . 322,
fls. 23, do Livro 2-A, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Santa Luzia, Estado do Maranhão.
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. 30 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 co Lei Complementar n. 76, de 6 de julho de 1993.
•
Art. 40 Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
de 'julho de 1994; 173 . da
Independáncia e 106. doreqU'
República.
ffi ''
ITAMAR FRANCO
Synval Guazzelli

MINISTÉRIO DA MARINHA
DECRETO DE 11 DE JULHO DE 1994
O PRESIDENTE DA REPOBLICA, na qualidade de Grão-Mestre da
Ordem do Mérito Naval e de conformidade com os artigos 19 e 34 do Regulamento aprovado pelo Decreto co 93.990, de 02 de fevereiro de 1987,
resolve:
ADMITIR,
•
no Quadro Suplementar da mesma Ordem, no grau de Comendador, o Contra-Almirante JOSE DEI CARMEN NEREDIA - Comandante dos Fuzileiros Na
vais da Armada da República Argentina.
Brasi/ia, 11 de julho de 1994; 1730 da Independõncia
e
1060 da República.
ITAMAR FRANCO
Ivan da Silveira Serpa

Presidência da República
DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM
N° 526. de 11 de julho de 1994. Comunicação ao Senado Federal do recebimento das Mensagens SM n•s
140 a 144, de 1994.
N' 527, de /1 de julho de 1994. Encaminhamento ao Senado Federal, para apreciação, do nome do
Senhor JORGE SALTARELLI JUNIOR, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata,
escolhido para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto O República do Senegal.
Mensagem a' 528
Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excele:mia que. nos termos do arL 66, 9 1°, da Constituição
Federal, decidi vetar parcialmente o Projeto de Lei n° 92, de 1994 (n" 4.480/94 na amua dos
Deputados), que "Dispõe sobre a remuneração 'dos cargos em comissão, define otários de
incorporação de vantagens de que trata a Lei n° 8.112, de I I de dezembro de 1990, no âmbito do
Poder Executivo, c dá outras providências".
Os dispositivos ora vetados são os seguintes:
Pariarato único do art. 1'

"Mil'
Parágrafo único. Respeitadas suas especificidades de organização, funcionamento e
de planos de carreira, os Poderes Legislativo e Judiciário, bem como o Ministério Público
da Uniae, disporão, no exercício de suas competéncias 'privativas, na tenta e termos
constitucionais, sobre a remuneração de seus cargos em comissão e funções de direção,
chefia e assessorarnento e observarão. Como Critérios para incorporação de quinto. o
estabelecido nos éé 2°, 3'c 4° do art. 62 da Leio' 8.112, de 1 I de dezembro de 1990.5
conseanividade ou Mio do exercício de cargos ou funções, além do prescrito nos aos. fr. 9.,
10e II desta Lei."

