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O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei no 4.504, de 30 de
novembro de 1964, 2o da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
2o da Lei Complementar no 76, de 6 de julho de 1993,
D E C R E T A:
Art. 1o Ficam declarados de interesse social, para fins de
reforma agrária, os seguintes imóveis rurais:
I - “Boa Vista”, com área de seiscentos e oito hectares e
oitenta ares, situado no Município de Pesqueira, objeto do Registro no
R-17-158, fls.30, Livro 2-5, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pesqueira, Estado de Pernambuco (Processo INCRA/SR03/no 54140.001304/2005-31); e
II - “Roldino”, com área de mil, setecentos e noventa e oito
hectares e vinte ares, situado no Município de Ouricuri, objeto do
Registro no R-5-1.391, fls. 197v, Livro 2-A, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Ouricuri, Estado de Pernambuco (Processo
INCRA/SR-29/no 54141.000415/2006-00).
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Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, os imóveis rurais que menciona, e dá outras providências.
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Art. 2o Este Decreto, independentemente de discriminação ou
arrecadação, não outorga efeitos indenizatórios a particular, relativamente a áreas de domínio público constituído por lei ou registro e
a áreas de domínio privado colhido por nulidade, prescrição, comisso
ou ineficácia operada exclusivamente a benefício de qualquer pessoa
jurídica de direito público, excetuadas as benfeitorias de boa-fé nelas
existentes anteriormente à ciência do início do procedimento administrativo, excluindo-se ainda de seus efeitos os semoventes, as
máquinas, implementos agrícolas e qualquer benfeitoria introduzida
por quem venha a ser beneficiado com a sua destinação.
Art. 3o O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, atestada a legitimidade dominial privada objeto das
mencionadas matrículas, fica autorizado a promover as desapropriações dos imóveis rurais de que trata este Decreto, na forma prevista na
Lei Complementar no 76, de 6 de julho de 1993, e a manter as áreas de
Reserva Legal e preservação permanente previstas na Lei no 4.771, de
15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma
a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 2006; 185o da Independência e
118º da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Marcelo Cardona Rocha
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DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2006
Institui o Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Piranhas-Açu, com área de atuação localizada nos Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997,
e 9.984, de 17 de julho de 2000,
DECRETA:
Art. 1o Fica instituído o Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Piranhas-Açu, órgão colegiado com atribuições normativas, deliberativas e consultivas, no âmbito de jurisdição da bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, vinculado ao Conselho Nacional de
Recursos Hídricos.
Parágrafo único. A área de atuação do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, cujo rio principal é de domínio da
União, localizada nos Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba,
é definida pelos limites geográficos da bacia hidrográfica do Rio
Piranhas-Açu, delimitada pela área de drenagem com sua foz locada,
em escala 1:1.000.000, nas coordenadas 36º43' Longitude Oeste e
05º03' Latitude Sul.
Art. 2o O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu
será composto por representantes:
I - da União;
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II - dos Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba;

1
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DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2006

III - dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua
área de atuação;

Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado
“Poço do Pau”, situado no Município de
Serra Talhada, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências.

IV - dos usuários das águas de sua área de atuação; e
V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação
comprovada na bacia.
§ 1o O número de representantes, titulares e suplentes, de
cada setor mencionado neste artigo, bem como os critérios para sua
escolha e indicação, respeitada a perspectiva de gênero, serão estabelecidos no regimento interno do Comitê.
§ 2o O processo de escolha dos integrantes do Comitê será
público, com ampla e prévia divulgação.
Art. 3o O funcionamento do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Piranhas-Açu será definido por seu regimento interno, em conformidade com os preceitos da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997.
Parágrafo único. O regimento interno do Comitê será aprovado por seus membros e publicado no Diário Oficial da União.
Art. 4o As reuniões do Comitê serão públicas, sendo sua
convocação amplamente divulgada.
Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
118o

Brasília, 29 de novembro de 2006; 185o da Independência e
da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Marina Silva
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DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2006
Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, os imóveis rurais que menciona, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei no 4.504, de 30 de
novembro de 1964, 2o da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
2o da Lei Complementar no 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
1o

Art.
Ficam declarados de interesse social, para fins de
reforma agrária, os seguintes imóveis rurais:
I - “Ponte Alta e Baruzeiro”, com área de mil, oitocentos e
vinte e cinco hectares, noventa e três ares e vinte e três centiares,
situado no Município de Niquelândia, objeto dos Registros nos R-49.399, fls. 20/20v, Livro 2-BE; R-6-6.367, fls. 82, Livro 2-BH; e R4-4.189, fls. 63, Livro 2-BF, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Niquelândia, Estado de Goiás (Processo INCRA/SR04/no 54150.000608/2006-43);
II - “Moçambique”, com área de mil, quatrocentos e vinte e
nove hectares, quarenta ares e oitenta e sete centiares, situado no
Município de Faina, objeto dos Registros nos R-9-394, fls. 96, Livro
2-B; e R-4-1.462, fls. 272, Livro 2-E, do Cartório de Registro de
Imóveis de Faina, Comarca de Goiás, Estado de Goiás (Processo
INCRA/SR-04/no 54150.000937/2006-94); e
III - “Macaúba ou Inhumas”, com área de dois mil, trezentos e
cinqüenta e dois hectares e vinte e quatro ares, situado no Município de
Doverlândia, objeto da Matrícula no 1.030, fls. 30, Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis de Doverlândia, Comarca de Caiapônia,
Estado de Goiás (Processo INCRA/SR-04/no 54150.000590/2006-80).
Art. 2o Este Decreto, independentemente de discriminação ou
arrecadação, não outorga efeitos indenizatórios a particular, relativamente a áreas de domínio público constituído por lei ou registro, e
a áreas de domínio privado colhido por nulidade, prescrição, comisso
ou ineficácia configurados em favor de qualquer pessoa jurídica de
direito público, excetuando-se as benfeitorias de boa-fé nelas existentes anteriormente à ciência do início do procedimento administrativo, excluindo-se ainda de seus efeitos os semoventes, as máquinas, implementos agrícolas e qualquer benfeitoria introduzida por
quem venha a ser beneficiado com a sua destinação.
Art. 3o O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, atestada a legitimidade dominial privada objeto das
mencionadas matrículas, fica autorizado a promover as desapropriações dos imóveis rurais de que trata este Decreto, na forma prevista na
Lei Complementar no 76, de 6 de julho de 1993, e a manter as áreas de
Reserva Legal e preservação permanente previstas na Lei no 4.771, de
15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma
a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 2006; 185o da Independência e
118o da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Guilherme Cassel

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 2o da Lei Complementar no 76, de 6
de julho de 1993, 18 e 20 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de
1964, e 2o da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
DECRETA:
Art. 1o Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado “Poço do Pau”, com área
de quinhentos e noventa e cinco hectares e setenta ares, situado no
Município de Serra Talhada, objeto do Registro no R-2-6.496, fls.
279, Livro 2-AB, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Serra Talhada, Estado de Pernambuco (PROC/INCRA/SR-29/No
54141.000187/2006-60).
Art. 2o Este Decreto, independentemente de discriminação ou
arrecadação, não outorga efeitos indenizatórios a particular, relativamente a áreas de domínio público constituído por lei ou registro e
a áreas de domínio privado colhido por nulidade, prescrição, comisso
ou ineficácia operada exclusivamente a benefício de qualquer pessoa
jurídica de direito público, excetuadas as benfeitorias de boa-fé nelas
existentes anteriormente à ciência do início do procedimento administrativo, excluindo-se ainda de seus efeitos os semoventes, as
máquinas, implementos agrícolas e qualquer benfeitoria introduzida
por quem venha a ser beneficiado com a sua destinação.
Art. 3o O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, atestada a legitimidade dominial privada da mencionada
matrícula, fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
rural de que trata este Decreto, na forma prevista na Lei Complementar no 76, de 6 de julho de 1993, e a manter as áreas de Reserva
Legal e preservação permanente, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma a
conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 2006; 185º da Independência e
118º da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Guilherme Cassel
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DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2006
Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado
“São Miguel”, situado no Município de
Uruana de Minas, Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 2o da Lei Complementar no 76, de 6
de julho de 1993, 18 e 20 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de
1964, e 2o da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
DECRETA:
1o

Art.
Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado “São Miguel”, com área de
três mil, quatrocentos e dez hectares, dez ares e dois centiares, situado
no Município de Uruana de Minas, objeto dos Registros nos R-23.937, Livro 2; R-3-3.937, Livro 2; R-4-3.937, Livro 2; R-5-3.937,
Livro 2; R-6-3.937, Livro 2; R-7-3.937, Livro 2; e R-8-3.937, Livro 2,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos, Estado de
Minas Gerais (Processo INCRA/SR-28/no 54700.001320/2005-31).

Nº 229, quinta-feira, 30 de novembro de 2006
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 2006; 185o da Independência e
118o da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Marcelo Cardona Rocha
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Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, os imóveis rurais que menciona, e dá outras providências.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts. 2o da Lei Complementar no 76, de 6
de julho de 1993, 18 e 20 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de
1964, e 2o da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
DECRETA:
Art. 1o Ficam declarados de interesse social, para fins de
reforma agrária, os seguintes imóveis rurais:
I - “Andaraí”, com área registrada de mil, setecentos e sessenta e um hectares, vinte e cinco ares e cinqüenta e cinco centiares,
e área medida de mil, oitocentos e quarenta e seis hectares e cinqüenta ares, situado no Município de Nova Porteirinha, objeto dos
Registros nos R-1-5.180, fls. 01, Livro 2; R-1-6.467, fls. 01, Livro 2;
R-1-4.904, fls. 01, Livro 2; Matrículas nos 10.225, fls. 01, Livro 2; e
676, fls. 01, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Porteirinha, Estado de Minas Gerais (Processo INCRA/SR-06/no
54170.007396/2005-14); e
II - “Vale das Aroeiras e Taboado”, com área registrada de
quatro mil, setecentos e sete hectares, noventa e três ares e doze
centiares, e área medida de cinco mil, duzentos e noventa e nove
hectares, cinco ares e trinta centiares, situado no Município de Buritizeiro, objeto dos Registros nos R-3-3.657, Livro 2-N; e R-2-8.970,
Livro 2-AG, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pirapora, Estado de Minas Gerais (Processo INCRA/SR-06/no
54170.001398/2006-72).
Art. 2o Este Decreto, independentemente de discriminação ou
arrecadação, não outorga efeitos indenizatórios a particular, relativamente a áreas de domínio público constituído por lei ou registro e
a áreas de domínio privado colhido por nulidade, prescrição, comisso
ou ineficácia operada exclusivamente a benefício de qualquer pessoa
jurídica de direito público, excetuadas as benfeitorias de boa-fé nelas
existentes anteriormente à ciência do início do procedimento administrativo, excluindo-se ainda de seus efeitos os semoventes, as
máquinas, implementos agrícolas e qualquer benfeitoria introduzida
por quem venha a ser beneficiado com a sua destinação.
Art. 3o O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, atestada a legitimidade dominial privada das mencionadas matrículas, fica autorizado a promover as desapropriações dos
imóveis rurais de que trata este Decreto, na forma prevista na Lei
Complementar no 76, de 6 de julho de 1993, e a manter as áreas de
Reserva Legal e preservação permanente, previstas na Lei no 4.771, de
15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma
a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 2006; 185o da Independência e
118o da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Guilherme Cassel

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

2o

Art. Este Decreto, independentemente de discriminação ou
arrecadação, não outorga efeitos indenizatórios a particular, relativamente a áreas de domínio público constituído por lei ou registro e
a áreas de domínio privado colhido por nulidade, prescrição, comisso
ou ineficácia operada exclusivamente a benefício de qualquer pessoa
jurídica de direito público, excetuadas as benfeitorias de boa-fé nelas
existentes anteriormente à ciência do início do procedimento administrativo, excluindo-se ainda de seus efeitos os semoventes, as
máquinas, implementos agrícolas e qualquer benfeitoria introduzida
por quem venha a ser beneficiado com a sua destinação.
Art. 3o O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, atestada a legitimidade dominial privada das mencionadas matrículas, fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata este Decreto, na forma prevista na Lei
Complementar no 76, de 6 de julho de 1993, e a manter as áreas de
Reserva Legal e preservação permanente, previstas na Lei no 4.771, de
15 de setembro de 1965, preferencialmente em gleba única, de forma
a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2006
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DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2006

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e na qualidade
de Grão-Mestre da Ordem de Rio Branco, resolve
ADMITIR
na Ordem de Rio Branco, no grau de Grã-Cruz, o Excelentíssimo
Senhor JÓZSEF NÉMETH, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República da Hungria.
Brasília, 29 de novembro de 2006; 185o da Independência e
118º da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Ruy Nunes Pinto Nogueira

