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ORGANOGRAMA FUNCIONAL
I- Organograma Funcional da CR Tapajós

Fonte: SEAD – CR Tapajós

Competências e Atribuições
4

Compete à Coordenação Regional coordenar, planejar, executar, acompanhar e avaliar a
implementação da política indigenista em consonância com as diretrizes emanadas pela direção da
FUNAI; Coordenar técnica e administrativamente as CTL’s ; exercer a representação política e
social do Presidente da FUNAI; promover a articulação com outras instituições e da sociedade civil
para a consecução da política indigenista; executar atividades de promoção de desenvolvimento
sustentável; executar atividades de promoção e proteção social; promover ações de preservação e
valorização das culturas indígenas; apoiar a implementação de políticas de proteção territorial de
povos indígenas isolados e de contato recente; implementar a política de monitoramento territorial
das terras indígenas sob a coordenação e supervisão da DPT; implementar a política de gestão
territorial e ambiental nas terras indígenas; disponibilizar informações sobre as atividades de campo
ao órgão central visando a avaliação e planejamento da política indigenista; executar ações de
administração de pessoal, material, patrimônio, finanças, contabilidade e logística, em
conformidade com a legislação vigente; viabilizar a implantação e funcionamento do Comitê
Regional; e, propor ao Comitê Regional regras de funcionamento da Fundação na região sob sua
jurisdição consubstanciadas em Regulamento Regional.
Ao comitê regional compete a elaboração das seguintes propostas: de seu regimento interno,
observando o artigo 10 do Estatuto da Fundação submetendo-a ao Presidente da FUNAI para
aprovação, ouvida a Procuradoria Federal Especializada, de Regulamentação da Coordenação
Regional submetendo-a ao Presidente da FUNAI, ouvida a Procuradoria Federal Especializada e o
Plano Anual de Trabalho Regional juntamente com a Coordenação Regional, incluído no mesmo a
previsão orçamentária para a realização das reuniões do Comitê, e submetê-la à análise e aprovação
da Diretoria Colegiada; além de analisar e avaliar a execução física e financeira do Plano Anual de
Trabalho Regional e a prestação de contas da Coordenação Regional a ser encaminhada à Diretoria
Colegiada para aprovação; encaminhar à Comissão Nacional de política Indigenista, ou órgão que
vier a lhe substituir, propostas relacionadas à Política Indigenista do Estado Brasileiro; instituir, se
necessário, subcomitês para tratar de assuntos específicos da região. Vale ressaltar que o comitê
regional encontra-se em fase de implantação.
As atribuições e competências do assessor técnico são: Dialogar e facilitar, por intermédio da
articulação e da participação, a implementação das ações finalísticas pertinentes ao Programa
desenvolvido pela FUNAI e o devido acompanhamento da execução pelas Coordenações Técnicas
Locais;
A Divisão Técnica gerencia técnica e administrativamente as atividades desenvolvidas pelas
Coordenações Técnicas Locais e pelos serviços que integram a Coordenação Regional; supervisiona
a implementação dos planos e projetos das Coordenações Técnicas locais e gerencia e sistematiza a
elaboração do Plano Anual de trabalho da Coordenação Regional.
O Serviço Administrativo executa as atividades de apoio administrativo; programa e executa as
atividades das áreas de administração, material e patrimônio, transporte e manutenção,
documentação, obras e serviços, informática e telecomunicações; orienta e acompanha as atividades
inerentes à gestão de pessoas em consonância com as diretrizes emanadas da Unidade Central de
Recursos Humanos da FUNAI; controla e executa as atividades inerentes às áreas de protocolo,
arquivo, recebimento e expedição de documentos; acompanha e orienta a publicação dos atos
administrativos e análise de documentos e processos; identifica e apresenta as demandas de
formação e capacitação dos servidores.
Ao Serviço de Planejamento e Orçamento compete: Planejar, organizar e executar as atividades
relativas à administração orçamentária, financeira e contábil da FUNAI no âmbito da Coordenação
Regional; elaborar e acompanhar a execução do Plano de aplicação da Renda do Patrimônio
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Indígena; analisar, acompanhar e avaliar o fluxo de caixa e o desempenho das despesas da
Coordenação Regional; produzir e disponibilizar informações gerenciais relativas à programação e
execução orçamentária, visando subsidiar a tomada de decisão; elaborar as prestações de contas dos
recursos descentralizados pela Administração Central para execução do Plano Anual de Trabalho
regional, convênios e congêneres; realizar a conformidade dos atos de gestão orçamentária,
financeira e patrimonial e promover seu registro no sistema SIAFI; acompanhar e analisar os saldos
contábeis no âmbito da Coordenação Regional; preparar e organizar as peças inerentes à prestação
de contas anual e subsidiar o relatório de gestão; orientar e analisar prestações de contas de
suprimento de fundos.
O Serviço de Monitoramento Ambiental e Territorial executa as ações de monitoramento,
vigilância, prevenção de ilícitos e fiscalização nas terras indígenas, sob a coordenação da CGMT;
articula parcerias com instituições municipais, estaduais, federais e não governamentais na área de
sua jurisdição; executa ações necessárias ao cumprimento do componente indígena do
licenciamento ambiental e de controle dos danos ambientais nas terras indígenas e seu entorno sob
coordenação da CGAM.
As competências e atribuições da Coordenação Técnica Local são programar e executar as
atividades e projetos do Plano Anual de Trabalho em articulação com as comunidades indígenas, no
âmbito de sua atuação; promover a articulação com outras instituições públicas e da sociedade civil
para a consecução da política indigenista, no âmbito de sua atuação; e, identificar e apresentar as
demandas de formação e capacitação de indígenas e de suas organizações.
INTRODUÇÃO
O relatório de Gestão da Coordenação Regional do Tapajós está estruturado conforme a Instrução
Normativa TCU n° 63/10, a Portaria TCU N° 277/10, a Decisão Normativa TCU N° 107/10 e
Decisão Normativa TCU N° 110, de 01.12.2010.
A declaração sobre informações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos (item 7
da parte A do anexo II da DN TCU nº 107/2010) e as informações sobre a entrega e ao tratamento
das declarações de bens e rendas; a utilização de cartões de pagamento do governo federal e outras
consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no
exercício (itens 8, 13 e 17 da parte A do anexo II da DN TCU nº 107/2010), a declaração do
contador responsável pela UJ atestando que os demonstrativos contábeis e o demonstrativo
levantado por unidade gestora responsável e o parecer da auditoria independente sobre as
demonstrações contábeis (itens 1 e 5 da parte B); o demonstrativo analítico das despesas com ações
de publicidade e propaganda, e a avaliação sobre o andamento dos projetos e programas financiados
com recursos externos (os itens 4 e 31 da parte C), além dos Quadros II.C.2, II.C.3, II.C.4 e II.C.5 ,
serão realizados pela sede da FUNAI e encontram-se no Anexo do presente Relatório de Gestão,
visando seguir a numeração da Portaria TCU nº 277/2010.
As informações solicitadas nos itens 14 da parte A, 2 a 4 da parte B, 1 a 3, 5 a 15, 17 a 30 e 32 a 36
da parte C, quadros II.C.1 e II.C.6 e Parte D do anexo II da DN TCU nº 107/2010 não se aplicam à
natureza jurídica da UJ.
As informações sobre os programas de governo sob a responsabilidade da UJ, requerida pelo item
2.3, incluindo 2.3; 2.3.2 e 2.3.3 está a cargo da Unidade Gestora, compondo assim seu Relatório de
Gestão.
Os Indicadores Institucionais (item 2.4.3) e Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos (item
5.6) do anexo II da DN TCU nº 107/2010, apesar de aplicarem-se à natureza da Unidade, não serão
respondidos neste relatório pelo fato de a FUNAI não dispor, até o final de 2010, de um sistema de
indicadores institucionais e de recursos humanos estabelecidos, além daqueles previstos no
programa 150 do PPA. Essa carência será suprida em 2011 com a implantação da metodologia da
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avaliação de desempenho institucional e individual aprovada pela portaria MJ Nº 4.040, de 22 de
dezembro de 2010, publicada no DOU, seção 1, pág. 92 e 93.
Não há nesta UJ nenhuma informação sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de
créditos ou recursos (Parte A, item 3, do anexo II da DN TCU nº 107, de 27/10/2010).
O Quadro A.11.3 referente à Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob
responsabilidade desta UJ, não foi preenchido devido a esta CR não possui acesso a nenhuma
informação a respeito do assunto.
Não há nesta UJ nenhuma informação referente ao item 13 da parte A do anexo II da DN TCU nº
107/2010 sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal, tendo em vista que não há
nesta UJ a utilização dos cartões supracitados.
As informações sobre recursos humanos desta UJ (Parte A, quadros “A.5.1, A.5.2, A.5.3, A.5.4,
A.5.5, A.5.6 e A.5.7, referentes aos itens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4,do anexo II da DN TCU nº 107, de
27/10/2010) serão fornecidas pela Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, responsável pela
gestão de Recursos Humanos da Fundação Nacional do Índio, Unidade Gestora 194035.
As informações sobre as transferências realizadas na UJ (Parte A, item 5, do anexo II da DN TCU
nº 107, de 27/10/2010) estão a cargo Diretoria de Administração e Gestão/CGOF – Serviço de
Contabilidade, da sede da Funai (Unidade Gestora 194035) – responsável pelo controle de
Transferências, tendo em vista que as mesmas não se referem a esta UJ.
As informações sobre Terras Indígenas (quadros A.11.1 e A.11.2) serão fornecidas pela Diretoria de
Proteção Territorial, estando estas a cargo da Unidade Gestora.
A Coordenação Regional do Tapajós em 2010 teve suas atividades norteadas pelo plano plurianual
– PPA 2008-2011, com a realização das seguintes ações: Fomento e Valorização dos Processos
Educativos dos Povos Indígenas (Ação nº 2713), com a realização de etapas do Projeto Ibaorebu, na
aldeia Sai-Cinza, projeto de ensino médio integrado que oferece cursos de magistério, técnico em
enfermagem e técnico em agroecologia, para alunos indígenas munduruku; Capacitação de
Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação (Ação nº 4572), onde
os servidores públicos do setor de planejamento e orçamento e do setor de monitoramento
ambiental e territorial desta regional foram capacitados, tendo grande importância para esta
coordenação, tendo em vista que observou-se uma melhoria no desempenho das atividades e
demonstrando que se faz necessário a realização periódica de capacitação dos servidores; Promoção
do Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas (Ação nº 2711) realizando atividades como coleta de
castanha, vacinação contra febre aftosa em bovinos existentes na terra indígena Munduruku, apoio
aos trabalhos de roça de toco, apoio na produção de farinha, com a realização de compras de
equipamentos para casa de farinha das Aldeias Munduruku e o escoamento da produção até o ponto
de comercialização e Proteção Social dos Povos Índigenas (Ação nº. 2384), com a cobertura de
despesas no deslocamento e alimentação, quando em trânsito na cidade de Itaituba, de indígenas
que se deslocam das aldeias para a obtenção de documentos e benefícios sociais na cidade
supracitada e acompanhamento de ações executadas pela FUNASA e SUS.
As principais dificuldades para realização dos objetivos da UJ foram: a falta de servidores
capacitados, um quadro insuficiente e desmotivado para a realização das atividades, sendo que essa
falta foi relativamente suprimida com a realização do concurso público e a lotação de 08 (oito)
novos servidores, em meados de 2010, apesar desse número não ser suficiente para suprir a
necessidade desta coordenação regional; a falta de estrutura física, tendo em vista que o prédio no
qual se realizavam as atividades da CR Tapajós até o segundo bimestre de 2010 se encontra
bastante deteriorado, em condições insalubre e inadequadas para o funcionamento de uma
repartição pública havendo assim a necessidade de reforma deste prédio, por não haver
possibilidade de realizar nenhuma atividade na sua instalação, ressaltando que atualmente a
coordenação está instalada em uma casa alugada. Outro problema é a superlotação no imóvel
locado já que o local onde funciona esta coordenação não comporta a capacidade de funcionários, e
não estava preparado para receber a quantidade de novos servidores, havendo assim a necessidade
de locação de um prédio maior, para que as atividades possam ser desenvolvidas de forma eficaz. A
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falta de equipamentos eletrônicos, falta de móveis, e as dificuldades técnicas e gerencial para
executar o seu modesto orçamento anual integram o rol de problemas existentes na CR Tapajós.
A Coordenação Regional do Tapajós tem hoje sob sua jurisdição uma população de mais de 14.600
indígenas, envolvendo as etnias Munduruku, Kayapó e cerca de 13 povos da região do Baixo
Tapajós, em processo de reafirmação identitária.
Os indígenas hoje enfrentam o grande desafio de serem auto-sustentáveis no contexto do contato
cada vez maior com a sociedade não-indígena envolvente, o crescimento populacional interno
dentro de um território delimitado e a incorporação de produtos industrializados em seu cotidiano.
Entendemos que o sucesso desse objetivo de sustentabilidade passa pelo fortalecimento das
atividades produtivas indígenas, associadas a tecnologias específicas voltadas para a nova realidade
em que se encontram e o apoio à inserção dos produtos indígenas nos mercados regionais, como
forma de geração de renda. Os temas dos projetos definidos para o Exercício de 2011 buscam
responder a esta realidade.
No plano anual de trabalho no exercício de 2011, o Setor de Monitoramento Ambiental e
Territorial, desenvolvendo projetos com Práticas Sustentáveis de Produção de Alimentos, como a
Roça Comunitária, apoio à Agricultura Kayapó/Aldeia Kubenkokre, apoio à Agricultura
Kayapó/Aldeia Baú, Formação da Roça de Toco em Aldeia Kayapó e Reconstrução da Tradicional
Roça Kayapó e os projetos de Corte Costura e Artesanatos Munduruku e Corte Costura Kayapó.
Em se tratando de Apoio à Implantação, Operação e Manutenção de infra-estrutura de Produção e
Comercialização de Produtos Indígenas, é projeto para o exercício seguinte a Construção de Casas
de Farinha Tradicionais. Além de Capacitação de Indígenas na elaboração, Execução,
Monitoramento e Avaliação de Projetos Produtivos, com os projetos de Melhoramento da Farinha
Munduruku e os de Extrativismo, Produção e Renda. Além de executar e ampliar ações de políticas
públicas sociais em benefícios dos indígenas.
No setor de Administração, o Plano Anual de Trabalho para o ano de 2011 está voltado para o
processo de reestruturação organizacional da Funai, de forma a adequar sua estrutura física para
absorver o contingente de novos servidores concursados, com a reforma do prédio da CR Tapajós,
aquisição de móveis e eletrônicos, melhoria no serviço de fornecimento de internet e melhoria de
bens móveis, além de capacitação dos servidores para que as ações se tornem efetivas e os objetivos
sejam alcançados.
No Setor de Planejamento e Orçamento está previsto para o exercício seguinte a implantação na CR
Tapajós do Sistema de Controle de Diárias e Passagens.
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A- CONTEÚDO GERAL
1. IDENTIFICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL
QUADRO A.1 - IDENTIFICAÇÃO DAS UJ NO RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça
Código SIORG: 004186
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: FUNAI – Coordenação Regional de Tapajós/PA
Denominação abreviada: FUNAI – CR de Tapajós/PA
Código SIORG: 017611
Código LOA: 30202
Código SIAFI: 194012
Situação: ativa
Natureza Jurídica: Fundação do Poder Executivo
Principal Atividade: Administração Pública em Geral
Código CNAE: 8411-6/00
Telefones/Fax de contato:
(093)3518-6444
(093)3518-1403
E-mail: funai@zzum.com.br
Página na Internet:
Endereço Postal: Estrada do DNER, s/n, Saracura, Caixa postal 33, CEP. 68.180-460
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Decreto nº 7.056, de 28/12/2009, publicado no D.O.U. de 29/12/2009, Portaria 990/PRES/07/07/10.
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
194088
Fundação Nacional do Índio – FUNAI
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
19208
Fundação Nacional do Índio – FUNAI
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão
194088
19208

2. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
2.1) Responsabilidades institucionais
2.1.1) Competência institucional
A Fundação Nacional do Índio – FUNAI cumpre o importante papel político-institucional, previsto
no Artigo 231 da Constituição Federal, referente à garantia dos direitos indígenas sobre as terras
que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os
seus bens. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições. Os instrumentos para cumprir essa função puramente do Estado são viabilizados através
do Programa finalístico, Proteção e Promoção dos Povos Indígenas.
Como executora de parte das Ações que compõem o Programa 0150 – Proteção Social dos Povos
Indígenas do Plano Plurianual – PPA 2008/2011, a CR Tapajós atuou na área de Proteção Social
dos Povos Indígenas apoiando aos indígenas em trânsito e apoio à acessibilidade aos direitos sociais
e previdenciários. Houve incentivo à alternativas economicamente viáveis e ecologicamente
corretas para a promoção do Etnodesenvolvimento nas Terras Indígenas, bem como o incentivo à
atividade de produção de alimentos para consumo das comunidades indígenas.
Na área de Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas foram efetuadas operações de
vigilância e fiscalização em todas as T. I. jurisdicionadas.Considerando os problemas concretos que
as comunidades indígenas vêm enfrentando nos últimos tempos, tais como: invasões e degradações
territoriais por garimpeiros, pescadores, envolvimento/aliciamento e uso de álcool e drogas,
ocasionando divisões internas, êxodo desordenado causando grande concentração de indígenas nas
cidades, a pormenorização dos valores dos direitos indígenas dentre outros, tem-se como
necessidade premente a atuação eficiente da Funai por meio da implementação de seu
programa/ações, como um compromisso constitucional do Estado Brasileiro para com as
populações indígenas.
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A extinta Administração Executiva Regional de Itaituba –AER/ITB, torna-se, a Coordenação
Regional do Tapajós pelo Decreto nº 7.056 de 28.12.2009, que em seu Art. 5º extingue todas as
Administrações Executivas Regionais e Postos Indígenas de que tratam os Decretos nº 4.645, de
25.03.2003, e 5.833, de 06.07.2006, e cria as unidades regionais.
A CR Tapajós instalou-se na região em 1972 após a abertura da Rodovia Transamazônica, como
uma forma de compensar os povos indígenas da Região do Rio Tapajós, na tentativa de amenizar os
impactos causados pela grande migração oriunda dos projetos de colonização implantados pelo
INCRA ao longo da Rodovia, projetos estes surgidos a partir do Lema Integracionista dos governos
militares que era “Amazônia, Terra sem homens para homens sem Terra”.
O Povo Munduruku já recebia a assistência desde 1930, quando o extinto SPI construiu um casarão
em uma das aldeias tradicionais, localizado na Aldeia Missão, hoje pertencente ao município de
Jacareacanga-PA. Atualmente, residem na região um total de 10.000 mil indigenas que habitam as
terra indígenas do Sai-Cinza e Munduruku, localizadas no município de Jacareacanga, onde medem
aproximadamente 2.465.000 ha, além destes, existem alguns indígenas Kayabi e Apiacá, que até o
momento não possuem território próprio.
No município de Itaituba estão os Munduruku do Médio Tapajós, vivendo nas terras indígenas Praia
do Mangue, Praia do Índio, KM 43, Pimental e São Luis do Tapajós.
No município de Novo Progresso e Altamira estão os indígenas Kayapó Mebengokré, pertencentes
às aldeias Baú, Pycany e Kubenkokre, somando um total de 1.300 indígenas que passaram a
jurisdição desta CR Tapajós desde 2007.
Nos municípios de Aveiro, Belterra e Santarém vivem os povos indígenas ressurgidos que somam
um total de 13 etnias que aguardam a regularização fundiária de suas terras.
Com o processo de reestruturação criou-se uma expectativa de grandes mudanças no intuito de fazer
cumprir a meta da FUNAI, que é assegurar a efetivação de políticas públicas para os povos.
2.1.2) Objetivos estratégicos
A Coordenação Regional do Tapajós tem como objetivo assegurar os direitos básicos definidos na
Constituição para os povos indígenas, tais como a posse e o usufruto da terra, o
Etnodesenvolvimento, a defesa de condições dignas de vida e a conquista de seu espaço político,
preservando sua identidade como cidadão brasileiro de realidade cultural diferenciada.
Estamos desenvolvendo ações de monitoramento e fiscalização, coibindo invasões e agressões
ambientais nas TI’s de nossa jurisdição.
A CR Tapajós tem como objetivo para o exercício de 2011 dotar a sede própria de condições para
atuar com maior produtividade no trabalho em benefício das comunidades indígenas
jurisdicionadas.
2.2) Estratégias de atuação frente às responsabilidades institucionais
2.2.1) Análise do andamento do plano estratégico da unidade ou do órgão em que a unidade
esteja inserida
Visando atualizar o Plano Plurianual 2008/ 2011 e ajustá-lo às prioridades definidas pelo Governo
Federal, na inclusão social dos Povos Indígenas; no Plano de Aceleração do Crescimento - PAC; e
no Programa Territórios da Cidadania, bem como, ajustar-se aos processos de reestruturação da
FUNAI, na realização de concursos públicos no recebimento de novos servidores.
A metodologia conta com a participação ativa dos servidores da FUNAI e das comunidades
indígenas, aproveitando todo o conhecimento e experiências acumulados oriunda de ambas as
partes, como parte do compromisso de fortalecer o controle social. Os princípios fundamentais do
processo da reestruturação, caracteriza-se pelo respeito às diretrizes programáticas do Ministério da
Justiça- MJ e aos conceitos que orientaram a elaboração do Plano Plurianual 2008/ 2011 do
Governo Federal.
Na prática, o Planejamento Estratégico da Funai no exercício de 2010 foi dar continuidade a missão
institucional de "coordenar o processo de formulação e implementar a política indigenista brasileira,
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instituindo mecanismos de controle social e de gestão participativa, visando a proteção e promoção
dos direitos dos povos indígenas". (disponível em: <http//www.funai.gov.br/quem/ conteudo.htm>.
Acesso em: 01 mar 2011)
A participação dos povos indígenas no processo de planificação da Funai é parte do compromisso
da atual gestão com uma gestão compartilhada e com o fortalecimento do participação organizada
da sociedade indígena nos processos de formulação e gestão de planos de ação e programas de
governo, visando a aumentar a efetividade das políticas públicas.
Nesse sentido, o Planejamento Operacional a se realizar nas Unidades Regionais também será
participativo, visando possibilitar aos Povos Indígenas que definam ações adequadas e efetivas no
enfrentamento dos problemas. Mas a materialização desse propósito precisa se refletir na
reestruturação da Funai, suas Administrações Executivas Regionais e na execução do Programa
0150 do PPA 2008-2011, de Proteção e Promoção dos Povos Indígenas, de modo a garantir uma
oferta organizada de ações e serviços adequados às reais necessidades desses Povos.
Nesse sentido, o Plano foi concebido como ferramenta da gestão cotidiana das Unidades ("PlanoVivo"), no contexto de um processo de modernização gerencial, visando contribuir para modificar
os problemas relevantes e profissionalizar o relacionamento entre Sede e Unidades Regionais. Será,
pois, ferramenta de gestão útil para melhorar a qualidade da aplicação dos recursos públicos
disponíveis.
Numa sociedade democrática, a viabilidade da mudança organizacional depende da abertura de
processos intersubjetivos de criação e recriação de acordos, de pactos, sempre conjunturais e
transitórios. O planejamento se apresenta, nesse contexto, como ferramenta para a construção de
consensos, compatibilizando as exigências de sujeitos diferenciados quanto às visões de mundo e
interesses.
2.2.2) Análise do plano de ação referente ao exercício a que se referir o relatório de gestão
O ano de 2010 foi marcado pela implementação pelo Decreto nº. 7.056, de 30/12/2009, que têm por
objetivo dar maior proximidade às ações da FUNAI junto às comunidades indígenas, bem como
facilitar o diálogo com a sociedade não indígena que convive com àquelas populações, superando
os paradigmas conceituais de tutela assistencialista e integração dos índios à sociedade nacional que
referenciavam a atuação do Órgão até então, pautando-se pela proteção e promoção dos direitos dos
povos indígenas que se apóiam nos conceitos fundamentais de Proteção e Promoção de Direitos,
Territorialidade e gestão compartilhada.
O decreto extinguiu os Postos Indígenas e criou as C.T.L.s, subordinadas técnica e
administrativamente às Coordenações Regionais. O número de Unidades Regionais nos estados foi
reduzido para 36 Coordenações Regionais, assim como os Postos Indígenas que foram
transformados em 297 Coordenações Técnicas Descentralizadas, favorecendo uma melhor gestão
dos recursos orçamentários, bem como o apoio efetivo às comunidades indígenas.
As principais ações implementadas pela CR Tapajós no ano de 2010 foram a Gestão Ambiental e
Territorial das Terras Indígenas, a Promoção ao Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas, Ação
2713 – Fomento e Valorização dos Processos Educativos dos Povos Indígenas, a Proteção Social
dos Povos Indígenas, a Gestão e Administração do Programa e a Promoção do Patrimônio Cultural
dos Povos Indígenas.
As ações de proteção e promoção social das etnias jurisdicionadas a esta UJ objetivam a
acessibilidade das mesmas aos direitos sociais e previdenciários junto às instituições competentes.
A CR Tapajós atuou para se ajustar à nova estrutura organizacional da Fundação procurando
atender as demandas das populações indígenas abrangidas pela UJ. Para tanto agiu para dotar a sede
com equipamentos e materiais administrativos. Atuou na implantação de CTL’s, sendo uma lotada
no município de Novo Progresso para atender a Comunidade Indígena Kayapó e outra no município
de Jacareacanga para atender a Comunidade Indígena Munduruku.
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2.4.2) Execução Orçamentária da Despesa
2.4.2.1) Execução Orçamentária de Créditos Originários da UJ
2.4.2.1.1) Despesas por Modalidade de Contratação
Valores em R$ 1,00
Despesa Liquidada
2009
2010
250.427,08
887.691,96
250.427,08
887.691,96
552.990,35
479.526,78
535.925,28
479.526,78
92.043,78
222.060,50
92.043,78
222.060,50

Modalidade de Contratação
Modalidade de Licitação
Pregão
Contratações Diretas
Dispensa
Pagamento de Pessoal
Diárias

2.4.2.1.2) Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa
Quadro A.2.9 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de
Despesa dos créditos originários da UJ
Grupos de
Despesa

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

RP não processados

2009
2010
2009
2010
Material
de consumo 385.221,98 462.188,69 344.133,63 377.754,18
Locação
de Mão-deobra 16.584,92 329.646,64
285.657,18
Passage
m e despesa
com
locomoção 209.757,52 296.061,63 209.757,52 218.943,93
Demais
elementos
do grupo 355.921,33 504.472,34 317.518,40 441.903,21
Fonte: SIAFI 2009,2010

2009

2010
3.000,00

4 – Investimentos
Equip. e mat.
Permanente
Fonte: SIAFI 2009,2010

Despesa Empenhada

Valores Pagos
2009
2010
344.133,63 321.647,38

1.200,00

261.273,04
209.757,52 218.943,93

1.850,00

6.608,00 315.887,80 439.753,21

2.4.2.1.3) Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa
Quadro A.2.10 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de
Despesa dos créditos originários da UJ
Grupos de Despesa

Valores em R$ 1,00

Despesa Liquidada

2009
98.678,00

2010
59.042,15

2009
19.620,40

2010
21.026,00

98.678,00

59.042,15

19.620,40

21.026,00

RP não
processados
2009 2010

Valores em R$ 1,00
Valores Pagos
2009
19.620,40
19.620,40

2010
21.026,00
21.026,00

2.4.2.2) Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação
2.4.2.2.1) Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por
Movimentação
Quadro A.2.11 - Despesas por Modalidade de Contratação dos
créditos recebidos por movimentação
Valores em R$ 1,00
Modalidade de Contratação
Licitação
Pregão
Contratações Diretas
Dispensa
Inexigibilidade

Despesa Liquidada
2009
2010
3.605,00
78.994,00
3.605,00
78.994,00
21.176,00
20.119,00
4.111,00
20.119,00
17.065,00
0,00

Despesa paga
2009
3.605,00
3.605,00
21.176,00
4.111,00
17.065,00

2010
78.994,00
78.994,00
15.570,00
15.570,00
0,00
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Pagamento de Pessoal
Diárias
Fonte: SIAFI 2009,2010

92.043,00
92.043,00

222.060,00
222.060,00

92.043,00
92.043,00

4. SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.1) Pagamentos e cancelamentos de restos a pagar de exercícios anteriores
Quadro A.4.1 – Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores
Ano de Inscrição
2009
2008
Ano de Inscrição
2009
2008
Observações:

Restos a Pagar Processados
Cancelamentos
Pagamentos
Montante Inscrito
acumulados
acumulados
1.630,60
0,00
1.630,60
0,00
0,00
0,00
Restos a Pagar não Processados
Cancelamentos
Pagamentos
Montante Inscrito
acumulados
acumulados
175.133,80
22.524,62
146.051,18
220.375,21
0,00
341.780,77

222.060,00
222.060,00

Valores em R$ 1,00
Saldo a Pagar em
31/12/2010
0,00
1.630,00
Saldo a Pagar em
31/12/2010
6.558,00
24.646,00

Fonte: SIAFI 2008,2009,2010

4.2) Análise Crítica
- A evolução da estratégia de pagamento dos RP adotada pela UJ
Os pagamentos dos restos a pagar são efetuados à medida que são liberados os repasses financeiros
feitos pela FUNAI Brasília DF.
- Os impactos porventura existentes na gestão financeira da UJ no exercício de referência,
decorrentes do pagamento de RP de exercícios anteriores
Devido a existência de RP para serem pagos neste exercício de 2011 nossa CR Tapajos terá que da
prioridade para realização do pagamento dos mesmos quando houver a entrega do material ou
serviço, interferindo assim no financeiro disponibilizado para pagamento das despesas do exercício
em vigor.
- As razões e/ou circunstâncias existentes para a permanência de RP Processados e Não
Processados há mais de um exercício financeiro
A razão para a permanência de restos a pagar não processados no exercício de 2008, está de acordo
com o Decreto Nº 7.057, de 29 de dezembro de 2009, que prorroga a validade dos restos a pagar
não processados inscritos nos exercícios financeiros de 2007 e 2008, até 31 de dezembro de 2010.
Quanto a existência de RP não processados no exercício financeiro em questão, informamos que
não foi liquidado devido a não realização das ações que deveriam ter sido contempladas em tempo
hábil e simplesmente não aconteceram, devido as dificuldades de contratação de serviços de mãode-obra qualificada para realizações dos serviços.
- A existência de registro no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI de valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores a 2009 sem que
sua vigência tenha sido prorrogada por Decreto
O acumulo de despesas em RP anteriores ao exercício de 2009 deu-se devido aos seguintes fatores:
1.
Ausência de técnicos capacitados para operar o Sistema Siafi na Administração Regional de
Itaituba;
2.
A dificuldade de acessar as informações legais dada a precariedade no funcionamento dos
sistemas de comunicação como telefonia, fax e internet;
3.
Desconhecimento dos gestores da UJ em referência aos cumprimento das normais internas
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do órgão central.
- Os eventos negativos ou positivos que prejudicaram ou facilitaram a gestão de RP
A utilização de orçamentos financeiro do exercício de 2010 para liquidar despesas do exercício de
2009 comprometeu a realização de algumas ações planejadas para serem executadas no exercício
em questão.
5. RECURSOS HUMANOS
5.5) Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Quadro A.5.8 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: Coordenação Regional do Tapajós – FUNAI
UG/Gestão: 194012
CNPJ: 00.059.311/0027-65
Informações sobre os contratos

Ano do Área Nat.
contrato

Identificação
do Contrato

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Período contratual de
execução das atividades
contratadas

Início
Fim
2010
V
O
027/2010
03.257.467/0001-00 24/03/2010 23/03/2011
2010
L
O
411/2009
03.940.283/0001-40 16/03/2010 15/03/2011
Observação:
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
Fonte: SEAD – CR TAPAJOS

Nível de
Escolaridade exigido
dos trabalhadores
Sit.
contratados
F
M
S
P C P C P C
A
X
A
X

Quadro A.5.9 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante
Nome: Coordenação Regional do Tapajós – FUNAI
UG/Gestão: 194012
CNPJ: 00.059.311/0027-65
Informações sobre os contratos
Ano do
Identificação
Área Nat.
contrato
do Contrato
2009
1
Observação:

O

290/2009

Empresa
Contratada
(CNPJ)
08.573.956/0001-94

Período contratual de
execução das atividades
contratadas
Início
19/11/2009

Fim
18/11/2011

Nível de
Escolaridade exigido
dos trabalhadores
Sit.
contratados
F
M
S
P C P C P C
P
X

LEGENDA
Área:
1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional;
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3. Serviços de Copa e Cozinha;
4. Manutenção e conservação de Bens Móveis;
5. Serviços de Brigada de Incêndio;
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes;
7. Outras.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
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Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
Fonte: SEAD – CR TAPAJOS

Quadro A.5.10 - Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de serviço
com locação de mão de obra
Identificação do Contrato

027/2010
411/2009
290/2009
290/2009
290/2009

Área
8
7
1
1
1

LEGENDA
Área:
1. Apoio Administrativo Técnico e
Operacional;
2. Manutenção e Conservação de Bens
Imóveis;
3. Serviços de Copa e Cozinha;
4. Manutenção e conservação de Bens
Móveis;

Qtd.
4
3
4
1
1

Unidade Administrativa
CR TAPAJOS
CR TAPAJOS
CR TAPAJOS
CTL NOVO PROGRESSO
CTL JACAREACANGA

5.
6.
7.
8.
9.

Serviços de Brigada de Incêndio;
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes;
Higiene e Limpeza;
Vigilância Ostensiva;
Outras.

Fonte: SEAD – CR TAPAJOS

7. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
7.1) Estrutura de controles internos da UJ
Quadro A.9.1 - Estrutura de controles internos da UJ
Aspectos do sistema de controle interno
Ambiente de Controle
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos,
das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras
das responsabilidades.
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ.
Avaliação de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas
da unidade.
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para
mitigá-los.
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

1

Avaliação
2
3
4
X

5

X
X
X
X
X
X
X
1

X
2

3

4
X

5

X

X
X
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14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no
perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e
externo.
X
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.
X
16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos
internos da unidade.
X
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
X
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens
e valores de responsabilidade da unidade.
X
Procedimentos de Controle
1
2
3
4
5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
X
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
X
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação.
X
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionados com os objetivos de controle.
X
Informação e Comunicação
1
2
3
4
5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
X
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.
X
25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.
X
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma
eficaz.
X
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em
todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
X
Monitoramento
1
2
3
4
5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo.
X
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.
X
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho.
X
Considerações gerais: A CR Tapajós possui uma grande deficiência quanto a execução do controle interno,
monitoramento e informações de comunicação, devido a falta de pessoal e até mesmo às condições precárias com
que há muitos anos trabalhava, pois era difícil se de comunicar, controlar e avaliar os trabalhos realizados com a
escassez com que se trabalhava. No entanto, neste ano de 2011 e após a lotação dos novos concursados temos
grandes metas a serem seguidas e planos de como iremos adaptá-las em nossa Regional.
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na
afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no
contexto da UJ.

8. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
8.1) Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Quadro A.10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
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Aspectos sobre a gestão ambiental
Avaliação
Licitações Sustentáveis
1
2
3
4
5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem
X
em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos
e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade
texto
ambiental foram aplicados?
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente
X
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior
quantidade de conteúdo reciclável.
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados
X
por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex.
produtos de limpeza biodegradáveis).
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a
X
existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex:
ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido
texto
considerada nesses procedimentos?
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor
X
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses
texto
produtos sobre o consumo de água e energia?
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
X
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
texto
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos X
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi
texto
incluído no procedimento licitatório?
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,
X
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido
texto
manifestada nos procedimentos licitatórios?
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e
X
qualidade de tais bens/produtos.
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,
X
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da
edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
X
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a
X
diminuir o consumo de água e energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
texto
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade
X
de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus
servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
texto
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
Considerações Gerais: Os processos licitatórios realizados nesta UJ não observaram essas
exigências legais, porém, esses procedimentos deverão ser incluídos nas próximas licitações.
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na
afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
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contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no
contexto da UJ.

9. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
9.1) Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial
Quadro A.11.1 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da
União
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
UF PA
Itaituba
Subtotal Brasil
Total (Brasil)
Fonte: SEAD-CR TAPAJÓS
BRASIL

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO 2009
EXERCÍCIO 2010
1
1
1
1
1
1
1
1

Quadro A.11.2 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de
Terceiros
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
UF PA
Itaituba
Novo Progresso
Subtotal Brasil
Total (Brasil )
Fonte: SEAD-CR TAPAJÓS
BRASIL

QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS
DE TERCEIROS PELA UJ
EXERCÍCIO 2009
EXERCÍCIO 2010
0
2
0
1
0
1
0
2
0
2

2) Análise Crítica sobre a gestão de imobilizados sob sua responsabilidade
A Coordenação Regional do Tapajós tem sob sua responsabilidade os bens que estão sob sua
posse, bens cedidos à Associação Indígena Paryrypy, assim como alguns bens que foram
repassados à FUNASA ainda pela extinta AER/ITB em 1999, e que até o exercício do ano 2010,
constam como sendo de seu patrimônio.
Não somente os bens que foram repassados à FUNASA, como alguns em nossa posse apresentam
estado de conservação péssima e, no entanto, no inventário, seu estado consta como Regular,
Bom ou Ótimo.
Tal defasagem na atualização do inventário dá-se pelas solicitações não atendidas da vinda de um
técnico especializado em baixa patrimonial para nos atender, dada a ausência de servidores na CR
Tapajós para executarem tal, tarefa. Não obstante, entende-se que a falta de servidores de que
padecia a CR Tapajós, também ocorreu na UG.
10. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
10.1) Gestão de Tecnologia da Informação (TI)
Quadro A.12.1 - Gestão de TI da UJ
Quesitos a serem avaliados
Planejamento
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como
um todo.
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.

1

Avaliação
2 3 4

5

X
X
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3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.
Recursos Humanos de TI
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.

X

0
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.
X
Segurança da Informação
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente
com segurança da informação.
X
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída
mediante documento específico.
X
Desenvolvimento e Produção de Sistemas
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as
necessidades da UJ.
X
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do
Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes.
X
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.
X
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao
Informar o percentual
desenvolvimento interno da própria UJ.
de participação
12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.
X
13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de
gestão de contratos de bens e serviços de TI.
X
14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a
produtos e serviços de TI terceirizados?
X
Considerações Gerais: A portaria 1.676 de 30/12/2009 do Ministério da Justiça aprovou o plano diretor que abrange
a todos os ministérios à ele vinculado, no entanto, a implementação do plano está restrita as aquisições realizadas
pela Sede, uma vez que as determinações contidas nas instruções normativas emadas para área de T.I não foram
disseminadas às Unidades descentralizadas.
O item 5 não se aplica a esta UG, pois será respondido pela Coordenação Geral de Gestão e Pessoas – CGGP no
relatório geral da Sede.
Quanto ao item 9 essa atribuição é exclusiva da Unidade Central.
Sobre o item 11 informamos que nesta UJ não há contrato na área de T.I.
Para a apresentação das informações exigidas com relação à Gestão de Tecnologia da Informação da U.J. utilizouse a metodologia de seguir as orientações da Coordenação Geral de Gestão Estratégica.
A FUNAI Sede segue o Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Ministério da Justiça (Portaria 1.676 de 30 de
dezembro de 2009), que aprova o P.D.T.I. e abrange todas as U.J.s a ele vinculadas, no entanto a implementação do
Plano está restrita às aquisições feitas pela FUNAI Sede uma vez que as determinações contidas nas Instruções
Normativas emanadas para a área de T.I. não foram disseminadas às unidades descentralizadas.
LEGENDA
Níveis de avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em
sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na
afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em
sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.

RESULTADOS E CONCLUSÕES
A Coordenação Regional do Tapajós em 2010 teve suas atividades norteadas pelo plano plurianual
– PPA 2008-2011, com a realização das seguintes ações: Fomento e Valorização dos Processos
Educativos dos Povos Indígenas (Ação nº 2713), com a realização de etapas do Projeto Ibaorebu, na
aldeia Sai-Cinza, projeto de ensino médio integrado que oferece cursos de magistério, técnico em
enfermagem e técnico em agroecologia, para alunos indígenas munduruku, que tem como objetivo
implantar o ensino médio integrado à educação profissional garantindo a educação básica, de
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acordo com as especificidades sócio culturais, econômicas, históricas e lingüísticas do povo
munduruku, atendendo as necessidades diante do mundo do trabalho e suas relações conforme o
contexto da região em que se encontra esse povo e tem como princípio metodológico a articulação
da pesquisa ao ensino, buscando a construção de um diálogo com base na interculturalidade e
intercientificidade.; Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação (Ação nº 4572), onde os servidores públicos do setor de planejamento e orçamento e
do setor de monitoramento ambiental e territorial desta regional foram capacitados, tendo grande
importância para esta coordenação, tendo em vista que observou-se uma melhoria no desempenho
das atividades e demonstrando que se faz necessário a realização periódica de capacitação dos
servidores, além dos novos servidores, advindos do concurso público realizado em 2010,
participaram do Programa de Ambientação e Orientação para os Novos Servidores da Funai,
organizado pela sede da Funai, e realizado no mês de dezembro, em Brasília-DF; Promoção do
Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas (Ação nº 2711) realizando atividades como coleta de
castanha, onde recursos foram investidos na compra de materiais necessários para a realização da
atividade, e os indígenas foram capacitados para que a ação ocorra de maneira sustentável;
vacinação contra febre aftosa em bovinos existentes na terra indígena Munduruku, apoio aos
trabalhos de roça de toco, apoio na produção de farinha, com a realização de capacitação, além de
compras de equipamentos para casa de farinha das Aldeias Munduruku e o escoamento da produção
até o ponto de comercialização; Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas (Ação nº
6698), com a realização do Curso de Agente Ambiental Indígena Voluntário com 18 agentes
ambientais indígenas kayapó visando prepará-los para atividades de fiscalização e educação
ambiental em seu território; Proteção Social dos Povos Índigenas (Ação nº. 2384), com a cobertura
de despesas no deslocamento e alimentação, quando em trânsito na cidade de Itaituba, de indígenas
que se deslocam das aldeias para a obtenção de documentos e benefícios sociais na cidade
supracitada e acompanhamento de ações executadas pela FUNASA e SUS e articulação das
políticas de proteção e promoção dos povos indígenas (Ação nº 90 EH), onde foram feitas
articulações com órgãos federais, estaduais e municipais na implementação das ações desenvolvidas
por essa UJ voltadas aos povos indígenas.
As principais dificuldades para realização dos objetivos da UJ foram: a falta de servidores
capacitados, um quadro insuficiente e desmotivado para a realização das atividades, sendo que essa
falta foi relativamente suprimida com a realização do concurso público e a lotação de 08 (oito)
novos servidores, em meados de 2010, apesar desse número não ser suficiente para suprir a
necessidade desta coordenação regional; a falta de estrutura física, tendo em vista que o prédio no
qual se realizavam as atividades da CR Tapajós até o segundo bimestre de 2010 se encontra
bastante deteriorado, em condições insalubre e inadequadas para o funcionamento de uma
repartição pública havendo assim a necessidade de reforma deste prédio, por não haver
possibilidade de realizar nenhuma atividade na sua instalação, ressaltando que atualmente a
coordenação está instalada em uma casa alugada. Outro problema é a superlotação no imóvel
locado já que o local onde funciona esta coordenação não comporta a capacidade de funcionários, e
não estava preparado para receber a quantidade de novos servidores, havendo assim a necessidade
de locação de um prédio maior, para que as atividades possam ser desenvolvidas de forma eficaz. A
falta de equipamentos eletrônicos, falta de móveis, e as dificuldades técnicas e gerencial para
executar o seu modesto orçamento anual integram o rol de problemas existentes na CR Tapajós.
Nas ações do etnodesenvolvimento, um dos principais problemas está relacionando à dificuldade do
escoamento da produção das aldeias até o ponto de comercialização, tendo em vista a escassez de
transportes e equipamentos que garantam a qualidade do transporte da produção. Além disso, apesar
de termos enfrentado vários problemas administrativos no exercício de 2010, o que ocasionou
atraso do monitoramento e avaliação dos projetos, estamos dando continuidade no ano em exercício
aquelas atividades as quais tiveram recurso descentralizado para os devidos fins, como distribuição
de fornos e ferramentas apoiando os trabalhos de desmanche das roças de mandioca para produção
de farinha, cursos de capacitação para os indígenas para garantir uma produção de qualidade e
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sustentável sendo que essas ações sejam planejadas de forma participativa e
No plano anual de trabalho no exercício de 2011, a CR Tapajós está focada no processo de
reestruturação organizacional da Funai, de forma a adequar sua estrutura física para absorver o
contingente de novos servidores concursados, com a reforma do prédio da CR Tapajós, aquisição de
móveis e eletrônicos, melhoria no serviço de fornecimento de internet e melhoria de bens móveis,
além de capacitação dos servidores para que as ações se tornem efetivas e os objetivos sejam
alcançados, bem como a correção de erros que impediram o alcance das metas traçadas no ano de
2010, sendo que essas ações supracitadas são: o desenvolvimento de projetos com Práticas
Sustentáveis de Produção de Alimentos, como a Roça Comunitária, apoio à Agricultura
Kayapó/Aldeia Kubenkokre, apoio à Agricultura Kayapó/Aldeia Baú, Formação da Roça de Toco
em Aldeia Kayapó e Reconstrução da Tradicional Roça Kayapó e os projetos de Corte Costura e
Artesanatos Munduruku e Corte Costura Kayapó. Além de dar Apoio à Implantação, Operação e
Manutenção de infra-estrutura de Produção e Comercialização de Produtos Indígenas, com a
construção de casas de farinha tradicionais, Além de capacitação de indígenas na elaboração,
execução, monitoramento e avaliação de projetos produtivos, com os projetos de melhoramento da
farinha munduruku e os de extrativismo, produção e renda. Além de executar e ampliar ações de
políticas públicas sociais em benefícios dos indígenas.
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ANEXOS
I - DECLARAÇÃO REFERENTE AO ITEM 7 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº
107/2010
[Declaração da área responsável atestando que as informações referentes a contratos e convênios ou
outros instrumentos congêneres estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios,
Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº
12.309, de 9 de agosto de 2010.]
II - INFORMAÇÃO REFERENTE AO ITEM 8 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº
107/2010
[Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de
novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.]
IV - OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UNIDADE PARA
DEMONSTRAR A CONFORMIDADE E O DESEMPENHO DA GESTÃO NO EXERCÍCIO
REFERENTE AO ITEM 17 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
V - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO REFERENTE AO ITEM 1 DA PARTE B DO
ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
1. DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL
DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR
DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março
de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que
apresenta Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Contador
Responsável

Data
CRC nº

DECLARAÇÃO DO CONTADOR COM RESSALVA
DECLARAÇÃO DO CONTADOR COM RESSALVA
Denominação completa (UJ)

Código da UG

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março
de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que
apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:
a).................................................................................................................................
b).................................................................................................................................
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Contador
Responsável

Data
CRC nº
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DECLARAÇÃO ADVERSA DO CONTADOR
DECLARAÇÃO ADVERSA DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março
de 1964), NÃO refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que
apresenta Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Contador
Responsável

Data
CRC nº

VI - PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS, QUANDO A LEGISLAÇÃO DISPUSER A RESPEITO REFERENTE AO ITEM 5
DA PARTE B DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PUBLICIDADE E
PROPAGANDA, DETALHADO POR PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, LEGAL,
MERCADOLÓGICA, DE UTILIDADE PÚBLICA E PATROCÍNIOS, RELACIONANDO
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DOS PROGRAMAS DE TRABALHO UTILIZADOS,
VALORES E VIGÊNCIAS DOS CONTRATOS FIRMADOS COM AGÊNCIAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, E OS VALORES E
RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS DE PATROCÍNIOS CULTURAIS E ESPORTIVOS
REFERENTE AO ITEM 4 DA PARTE C DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
VIII - INFORMAÇÕES SOBRE AS CONTRATAÇÕES DE CONSULTORES NA
MODALIDADE “PRODUTO” NO ÂMBITO DOS PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS, NO FORMATO DEFINIDO NA PORTARIA
PREVISTA NO ART. 4°, § 3° DA DN TCU Nº 107/2010 REFERENTE AO ITEM 16 DA PARTE
C DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
IX - AVALIAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E PROGRAMAS
FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS, REFERENTE AO ITEM 31 DA PARTE C DO
ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
a) Os efeitos (positivos ou negativos) na taxa interna de retorno decorrentes da variação
cambial, atraso na execução do cronograma físico, alterações contratuais e etc;
[texto]
b) Os impactos sobre o fornecimento dos bens e serviços objetos dos contratos.
[texto]
X - RELAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE
REFERENTE AO QUADRO II.C.2 DA PARTE C DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
Nome da Unidade da instituição responsável
pela execução do Programa ou Ação

Programa
Número
Título

Ação
Número

Título

23

Comentários do responsável:
Notas:
1. Devem ser incluídos todos os programas e ações de responsabilidade da unidade, estabelecidos no PPA;
2. A unidade deve se posicionar, no campo “Comentários do responsável” sobre a consistência dos dados dos
Programas no SIGPLAN: Previsão física e financeira inicial, corrigida e realizada, % de execução,
comentários gerais e demais informações requeridas no sistema.

XI - RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO OU DOS FUNDOS EXECUTADOS QUE
NÃO ESTÃO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE REFERENTE AO QUADRO II.C.3
DA PARTE C DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
Programa ou Fundo

Forma de participação

Responsabilidades da entidade na execução

XII - DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TERCEIRIZADOS IRREGULARES NA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA OU FUNDACIONAL (ACÓRDÃO TCU N.º
1.520/2006-PLENÁRIO) REFERENTE AO QUADRO II.C.4 DA PARTE C DO ANEXO II DA
DN TCU Nº 107/2010
Ano

Quantitativo de servidores terceirizados irregulares e servidores concursados ao final do exercício
Órgão/Entidade da Administração
Vinculação
Concursados Terceirizados
B/(A+B)
Direta, Autárquica ou Fundacional
Ministerial
(A)
(B)
(C)

2007
2008
2009
2010

XIII - PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES
TERCEIRIZADOS IRREGULARES POR SERVIDORES CONCURSADOS (ACÓRDÃO TCU
N.º 1.520/2006-PLENÁRIO) REFERENTE AO QUADRO II.C.5 DA PARTE C DO ANEXO II
DA DN TCU Nº 107/2010
Órgão/Entidade da Administração
Direta, Autárquica ou Fundacional

Vinculação Ministerial

Providências adotadas para substituição
por servidores concursados
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Ministério da Justiça
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Diretoria de Administração e Gestão
Coordenação-Geral de Orçamento, Contabilidade e Finanças
Coordenação de Contabilidade

DECLARAÇÃO DO CONTADOR COM RESSALVA
Denominação completa (UJ)
FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL DO TAPAJÓS/PA

Código da UG
194012

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na
Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e
patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:
a) falta/restrição da conformidade registros de gestão;.
b) falta e/ou atraso de remessa do RMB;
c) falta de depreciação de ativos permanentes.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Contador
Responsável

Brasília-DF
Maria Raquel Bastos de Carvalho

Data 28 de março de 2011
CRC 4.803/DF
n°

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Fundação Nacional do Índio
Auditoria

PARECER DA AUDITORIA INTERNA
Unidade Gestora: Coordenação Regional de Tapajós/PA
Código da UG: 194012
Assunto: Processo Anual de Contas
Exercício: 2010
A Auditoria Interna, cumprindo atribuições estabelecidas no Decreto nº. 3.591, de 06 de
setembro de 2000, com redação dada pelo Decreto nº. 4.304, de 06 de julho de 2002 e, ainda conforme
disposto no anexo II da Decisão Normativa TCU nº. 110, de 1º de dezembro de 2010, emite o seguinte
parecer, na seqüência dos itens da mencionada DN e para os quais haja subsídios para a manifestação,
considerando que a Unidade Jurisdicionada não constou do Plano Anual de Auditoria Interna –
exercício 2010, não tendo sido, portanto, objeto de exame por esta Auditoria Interna.

1.
A CAPACIDADE DE OS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS DA
UNIDADE IDENTIFICAREM, EVITAREM E CORRIGIREM FALHAS E
IRREGULARIDADES, BEM COMO MINIMIZAREM RISCOS, NOS TERMOS DA IN/TCU
Nº. 57/2008.
1.1 Considerando que há mais de três anos que a Coordenação Regional de Tapajós não é
examinada pela Auditoria Interna, resta prejudicada qualquer manifestação no que diz respeito a
efetividade dos controles internos utilizados pela UJ.

2.

A REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS.

2.1

No exercício 2010 ocorreram os seguintes quantitativos:

Tipo

Dispensa
Inexigibilidade
Convite
Tomada de
Preços
Concorrência

Valor
479.526,78
0,00
0,00
0,00
0,00
1

%Valor
35%
0%
0%
0%
0%
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887.691,96
1.367.218,74

Pregão

Total
2.2

100%

Em relação às compras segue quadro quantitativo:
sĂůŽƌ


Montante Licitado
Volume de compras

Percentual em relação ao
volume de recursos
repassados à Unidade

ϴϴϳ͘ϲϵϭ͕ϵϲ

ϱϰй

ϭ͘ϯϲϳ͘Ϯϭϴ͕ϳϰ

ϴϯй

Percentual de dispensa em
relação ao volume de compras

2.3

65%

ϯϱй

ͲͲͲ

Comparativo de dispensa entre 2009 e 2010
2009
535.925,28

2010
479.526,78

Resultado
-10,52%

3.
GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, ACORDOS, AJUSTES,
ESPECIALMENTE QUANTO À OPORTUNIDADE, FORMALIZAÇAO E
ACOMPANHAMENTO
3.1 A Gestão de Convênios na Fundação Nacional do Índio é centralizada e realizada pelo Serviço
de Contratos e Acordos da Coordenação de Contabilidade, na Sede, buscando sempre, acompanhar,
fiscalizar e controlar a correta utilização dos recursos conveniados, em conformidade com os planos de
trabalho aprovado e baseado na eficiência e na efetividade dos seus resultados.
No exercício sob análise não ocorreu convênio, acordo, ajuste referente à Unidade
Jurisdicionada.
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4.

RESTOS A PAGAR
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Do total de R$ 1.306.890,88 dos Restos a Pagar do exercício de 2009, proveniente de inscrições
no valor de R$ 410.208,78, de reinscrições no valor de R$ 740.625,04, e de transferências de saldo da
extinta Unidade de Parintins/AM no valor de R$ 156.057,06, foram pagos 69,4004% e cancelados
7,7188%, restando um saldo de R$ 299.026,67 para o exercício de 2010.
No exercício de 2010, a Unidade executou seu orçamento da seguinte forma:
PROVISÃO RECEBIDA
DESPESA EMPENHADA
PAGAMENTOS EFETUADOS

R$
R$
R$

3.895.633,36
3.895.632,01
3.732.581,00

O valor inscrito em Restos a Pagar foi no montante de R$ 413.831,18, o que representa
10,6229% dos recursos repassados à Unidade não aplicados no exercício.
A inscrição em Restos a Pagar implica em assumir obrigações futuras. Isso acarreta, quando do
seu pagamento, o comprometimento da programação financeira e o planejamento no exercício seguinte,
impactando a execução orçamentária e financeira.
Nesse sentido, a Unidade deve promover esforços para diminuir esse impacto, realizando
gestões no sentido de agilizar a liquidação das despesas dentro do exercício, seguindo a estrita
legalidade dos atos de gestão, evitando a inscrição em Restos a Pagar de valores que não representem
obrigação para a Unidade.

5.

O CUMPRIMENTO DE SUAS RECOMENDAÇÕES

5.1

A UJ não foi examinada pela Auditoria Interna no exercício 2010.
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6.
O CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELA UNIDADE DE
CONTROLE INTERNO
6.1 Não houve manifestação da Controladoria Geral da União para a UJ referenciada no exercício
2010.

7.
O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
7.1 O Tribunal de Contas da União não exarou no exercício referenciado nenhuma determinação
e/ou recomendação à Unidade Jurisdicionada.

8.
O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO
FISCAL
8.1

No exercício de 2010, o Conselho Fiscal não demandou recomendação à gestão da UJ.

CONCLUSÃO
Pelas peças que integram o Processo de Contas Anual da Coordenação Regional de Tapajós
relativo ao exercício 2010, recebido nesta data, entendemos que o mesmo encontra-se em condições de
ser submetido à apreciação da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União.

Brasília, 30 de março de 2011.

JANICE QUEIROZ DE OLIVEIRA
Auditora-Chefe
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