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privadas, promovendo o desenvolvimento integrado de áreas
prioritárias e a implantação de distritos agroindustriais e
agropecuários, podendo, para esse efeito, coordenar ou executar,
diretamente ou mediante contratação, obras de infraestrutura,
particularmente obras de captação de água, para fins de irrigação,
e construção de canais primários ou secundários, e também obras
de saneamento básico, eletrificação e transportes, conforme Plano
Diretor, em articulação com os órgãos federais competentes.
..............................................................................................." (NR)

que "Dispõe sobre a contratação, o aditamento, a repactuação e a
renegociação de operações de crédito, a concessão de garantia pela
União e a contratação com a União realizadas com fundamento na
Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, e na Lei
Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, e sobre a realização de
termos aditivos a contratos de refinanciamento celebrados com a
União com fundamento na Lei Complementar nº 148, de 25 de
novembro de 2014", tem sua vigência prorrogada pelo período de
sessenta dias.
Congresso Nacional, 17 de novembro de 2017
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

"Art. 9o ....................................................................................
..........................................................................................................
II - promover e divulgar, em entidades públicas e privadas, informações
sobre recursos naturais e condições sociais, infraestruturais e econômicas,
visando à realização de empreendimentos nos vales dos rios em que atua;
III - elaborar, em colaboração com os demais órgãos públicos
federais, estaduais e municipais que atuem na área, planos anuais
e plurianuais de desenvolvimento integrado dos vales dos rios em
que atua, indicando, desde logo, os programas e projetos
prioritários, com relação às atividades previstas nesta Lei;
..............................................................................................." (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 2017; 196o da Independência e
129o da República.
MICHEL TEMER
Torquato Jardim

Atos do Congresso Nacional
ATO DO PRESIDENTE DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL N o- 59, DE 2017
O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de
2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001, a Medida Provisória nº 801, de 20 de setembro de 2017,
publicada no Diário Oficial da União do dia 21 do mesmo mês e ano,

Nº 221, segunda-feira, 20 de novembro de 2017
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
RETIFICAÇÃO
Na Portaria INCRA/SR-13/MT Nº 39 de 24 de maio de 1996,
publicada no Diário Oficial da União de 27 de maio de 1996, na Seção
1 página 9.107, que criou o PA HORIZONTE II, código SIPRA
MT014000, localizado no município de Guarantã do Norte/MT, onde
se lê com área de 10.300,0000 (dez mil e trezentos hectares), leia-se
"com área 8.272,9464 (oito mil, duzentos e setenta e dois hectares,
noventa e quatro ares e sessenta e quatro centiares)" onde se lê atender 257 (duzentos e cinqüenta e sete unidades agrícolas familiares),
leia-se "atender 115 (cento e quinze unidades agrícolas familiares).

Presidência da República

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS
COMITÊ DE DECISÃO REGIONAL

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

RESOLUÇÃO N o- 4, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017

MENSAGEM

N o- 450, de 17 de novembro de 2017. Restituição ao Congresso Nacional de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma
na Lei nº 13.507, de 17 de novembro de 2017.

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO
E REFORMA AGRÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS
COMITÊ DE DECISÃO REGIONAL
RESOLUÇÃO N o- 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017
O COMITÊ DE DECISÃO REGIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE GOIÁS DO INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA INCRA, Autarquia Federal criada pelo Decreto-lei n°1.100, de 09
de julho de 1970, alterado pela lei n°7.231, de 23 de outubro de
1984, representado por seu Coordenador, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Inciso VI, do Artigo 130 do Regimento Interno do Incra e tendo em vista a decisão adotada em
sua reunião realizada em 11 de janeiro de 2017, e;
Considerando o interesse desta Autarquia em adquirir o
imóvel rural denominado "Fazenda Bom Jesus/Brejão", com de
1.295,9446 hectares, situado no Município de Vila Propício, Estado de Goiás, para fins de assentamento de trabalhadores rurais,
de acordo com as metas estabelecidas no Programa de Reforma
Agrária;
Considerando que o processo de obtenção da área (nº
54150.000048/2011-94) foi instruído de acordo com a lei nº
8.629/93, com alterações da Medida Provisória nº 2.18356/2001;
Considerando que a aquisição da "Fazenda Bom Jesus/Brejão", visa atender a demanda por terras na região de Vila
Propício, Estado de Goiás;
Considerando as boas características edafoclimáticas do
imóvel, bem como sua boa situação geográfica, além da existência
de infraestrutura de benfeitorias que poderá ser aproveitada na
atividade agropecuária no Projeto de Assentamento a ser implantado pela Autarquia;
Considerando que a Douta Procuradoria Federal Especializada Junta à Superintendência Regional de Goiás manifestou
favorável à celebração de acordo na ação de desapropriação (NOTA nº 276/2016/PROC/PFE-INCRA-GO/PGF/AGU);
Considerando o resumo da avaliação de fls. 770 do processo administrativo indicou os seguintes valores: Valor Total: R$
7.575.931,11 (sete milhões, quinhentos e setenta e cinco mil,
novecentos e trinta e um reais e onze centavos), sendo R$
6.951.670,85 (seis milhões, novecentos e cinquenta e um mil,
seiscentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos) para a
pagamento da terra nua, e R$ 624.260,26 (seiscentos e vinte e
quatro mil, duzentos e sessenta reais e vinte e seis centavos) para
pagamento das benfeitorias, resolve:
Art. 1° - Aprovar a proposta de acordo judicial, com
fulcro na IN/INCRA/Nº 34/2006 e a IN/INCRA/Nº 83/2015, bem
como aprovar a redução do prazo de resgate dos TDA''s, de forma
a serem liquidados a partir do 2º ano de sua emissão até o 5º ano
e com juros remuneratórios de 6% ao ano e TR.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
EURÍPEDES MALAQUIAS DE SOUZA
Coordenador do Comitê
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O COMITÊ DE DECISÃO REGIONAL (CDR) DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA no Estado de MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 13 do Regimento Interno da Autarquia, aprovado
pela Portaria INCRA Nº 49, de 31 de janeiro de 2017, publicada no
Diário Oficial da União de 1º de fevereiro de 2017, tendo em vista a
decisão adotada pelo Comitê de Decisão Regional desta Superintendência na reunião realizada em 14 de novembro de 2017;
Considerando o que consta do processo administrativo de nº
54170.002518/2008-11, que trata da identificação, delimitação, reconhecimento, desintrusão, demarcação, titulação e registro das terras
ocupadas pelos remanescentes da comunidade de quilombo Família
Teodoro de Oliveira e Ventura, localizada no município de Serra do
Salitre/MG;
Considerando que estão em termos os dados constantes do
Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), conforme
pareceres conclusivos dos setores técnico e jurídico juntados às fls.
1.150-1.154 e 1.156-1.159 dos autos, e visando a adoção das medidas
necessárias e suficientes ao prosseguimento do referido processo administrativo, nos moldes estipulados no Decreto N° 4.887, de 20 de
novembro de 2003, e na Instrução Normativa INCRA N° 57, de 20 de
outubro de 2009;
Considerando a Ata CDR Nº 11/2014, de 19 de novembro de
2014, juntada às fls. 1.167-1.168 dos autos;
Considerando o Memorando Nº 464/2017/DF/INCRA, de 06
de novembro de 2017, juntado à fl. 1.236 dos autos, resolve:
Art. 1º - Aprovar preliminarmente as conclusões do Relatório
Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) da comunidade Família Teodoro de Oliveira e Ventura, cujo território pleiteado, com
área de 3.861,1871 (três mil oitocentos e sessenta e um hectares,
dezoito ares e setenta e um centiares), abrange terras localizadas no
município de Serra do Salitre, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - Autorizar o Superintendente Regional a publicar
edital, contendo resumo do RTID, no Diário Oficial da União e no
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em conformidade com o
Art. 7º do Decreto Nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, e Art. 11
da Instrução Normativa INCRA Nº 57, de 20 de outubro de 2009;
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ROBSON DE OLIVEIRA FONZAR
Coordenador do Comitê

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE
PORTARIA N o- 11, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA INCRA DO ESTADO SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VIII do Art. 130 do Regimento Interno do
Incra, aprovado pela Portaria/INCRA/P/nº 49 de 31 de janeiro de
2017, publicada no DOU nº 23 de 01 de fevereiro de 2017, bem
como a norma de execução vigente que rege a matéria de reconhecimento de indivíduos ou famílias.
Considerando que a reforma agrária visa promover a melhor
distribuição de terra mediante modificações no regime de posse e uso,
a fim de atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento
rural sustentável, aumento de produção e promoção social, conforme
preconiza o Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA;
Considerando o disposto contido na Portaria Incra/P nº 175
de 19 de abril de 2016, publicada no DOU de 20 de abril de 2016,
para reconhecimento de indivíduos ou famílias quilombolas para fins
de acesso às políticas do PNRA, resolve:
Art. 1º. Recon hecer 185 famílias da Comunidade MOCAMBO, código Sipra n° SE 0217000, localizada no município Porto da Folha, Estado de Sergipe, pertencente ao Território Quilombola Mocambo.
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