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ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

 
 

Competências e Atribuições: De acordo com a proposta de Regimento Interno que está em análise e 

ainda não aprovada. 

Coordenador 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 à 

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. 

Comitê Regional – Elaborar propostas de seu regimento interno, observando o artigo 10 do 

Estatuto da Fundação submetendo-a ao Presidente da Fundação para aprovação, ouvida a 

Procuradoria Federal Especializada; elaborar proposta de Regulamentação da Coordenação 

Regional submetendo-a ao Presidente da Fundação, ouvida a Procuradoria Federal Especializada; 

elaborar em conjunto com a Coordenação Regional o Plano Anual de Trabalho Regional, incluída a 
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previsão orçamentária para a realização das reuniões do Comitê Regional, e submetê-la à análise e 

aprovação da Diretoria Colegiada; 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, sub-comitês para tratar de assuntos específicos da região. 

Assessor Técnico - 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; 

Divisão Técnica – Gerenciar técnica e administrativamente as atividades desenvolvidas pelas 

Coordenações Técnicas Locais e pelos serviços que integram a Coordenação Regional; 

supervisionar a implementação dos planos e projetos das Coordenações Técnicas locais; gerenciar e 

sistematizar a elaboração do Plano Anual de trabalho da Coordenação Regional. 

Serviço Administrativo – Executar as atividades de apoio administrativo; programar e executar as 

atividades às áreas de administração, material e patrimônio, transporte e manutenção, 

documentação, obras e serviços, informática e telecomunicações; orientar e acompanhar as 

atividades inerentes à gestão de pessoas em consonância com as diretrizes emanadas da Unidade 

Central de Recursos Humanos da Fundação; controlar e executar as atividades inerentes às áreas de 

protocolo, arquivo, recebimento e expedição de documentos; acompanhar e orientar a publicação 

dos atos administrativos e análise de documentos e processos; identificar e apresentar as demandas 

de formação e capacitação dos servidores. 

Serviço de Planejamento e Orçamento – Planejar, organizar e executar as atividades relativas à 

administração orçamentária, financeira e contábil da Fundação no âmbito da Coordenação 

Regional; elaborar e acompanhar a execução do Plano de aplicação da Renda do Patrimônio 

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. 

Serviço de Monitoramento Ambiental e Territorial – Executar as ações de monitoramento, 

vigilância, prevenção de ilícitos e fiscalização nas terras indígenas, sob a coordenação da CGMT; 

articular parcerias com instituições municipais, estaduais, federais e não governamentais na área sob 

jurisdição; executar 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 

CGGAM. 

Coordenação Técnica Local – 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.  

Frente de Proteção Etno-ambiental – Em âmbito Regional compete coordenar, planejar, executar 

e acompanhar ações de proteção etnoambiental e promoção dos direitos dos índios isolados ou 

recém-contatados, garantindo-lhes condições para o exercício do direito à autodeterminação, bem 

como acompanhar a implementação de políticas públicas e a execução de ações que possam 

interferir na vida desses povos indígenas. 
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INTRODUÇÃO 

O Relatório de Gestão está estruturado em conformidade ao estabelecido na Instrução 

Normativa do TCU n° 63/10, na Decisão Normativa do TCU N° 108/10, na Decisão Normativa 

TCU N° 117/10, e das orientações do órgão de controle interno. 

As informações referentes ao item 17 da parte A do anexo II da DN TCU nº 108/2010, o 

item 5 da parte B, os itens 4 e 31 da parte C e os Quadros II.C.2, II.C.3, II.C.4 e II.C.5 constam no 

Anexo do presente Relatório de Gestão, visando seguir a numeração da Portaria TCU nº 123/2011. 

Os itens 14 da parte A, 2 a 4 da parte B, 1 a 3, 5 a 15, 17 a 30 e 32 a 37 da parte C, quadros 

II.C.1 e II.C.6 e Parte D do anexo II da DN TCU nº 108/2010,  não se aplicam à natureza jurídica da 

UJ. 

Conforme apontada a necessidade de apresentação do quadro A.2.2 (execução física das 

ações), pelo Oficio n. 628/2012-TCU/SECEX-PA, de 04/05/2012, a Auditoria Interna da Funai, em 

Brasília, nos orientou a excluir o quadro por não termos condições de preenche-lo, informando seus 

totais, em razão de sermos meros executores dos recursos descentralizados pelas Diretorias da 

Funai, considerando que as informações dos totais das execuções físicas são de conhecimento 

apenas dos Coordenadores de cada Ação. 

O tópico que trata de Programas de Governo sob Responsabilidade da UJ e todos os seus 

desdobramentos e no tópico que trata do Desempenho Orçamentário e Financeiro, e seus 

subitens: Programação de Despesas Correntes, Programação de Despesas de Capital, Quadro de 

Resumo da Programação de Despesas e Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa serão 

objeto de relatório dos Coordenadores-Gerais de cada ação, da FUNAI – Sede – Brasília, pois eles 

dispõem das informações sobre as metas programadas para o exercício e os resultados atingidos no 

exercício. 

Com relação aos quadros A.2.8, A.2.9 e A.2.10, de acordo com orientações do TCU (Ofício 

nº 628/2012-TCU/SECEX-PA), não são de preenchimento obrigatório por esta UJ, pois a mesma 

não é UGO.  

As informações solicitadas no item Desempenho Orçamentário/Financeiro, Execução 

Orçamentária da Despesa, Execução Orçamentária de Créditos Originários da UJ, Despesas por 

Modalidade de Contração, no quadro de Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos 

originários da UJ, no que tange a: Convite, Tomada de Preços, Concorrência, Concurso, Consulta e 

Pagamento em Folha, apesar de se aplicarem a UJ, não foram utilizados nos anos de 2010 e nem 

2011. Nas Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa, no quadro de Despesas Correntes 

por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originário da UJ, as despesas de pessoal e juros e 

encargos da dívida; no item Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa, no quadro de 

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ, onde solicita 

informações sobre Inversões Financeiras e Amortização da Dívida não se aplicam a esta UJ. 

No item que solicita informações sobre Despesas por Modalidade de Contratação dos 

Créditos Recebidos por Movimentação, nas modalidades Convite, Tomada de Preços, 

Concorrência, Concurso, Consulta e Pagamento em Folha, apesar de se aplicarem a esta UJ, não 

foram utilizados nos anos de 2010 e 2011. No item Despesas Correntes por Grupo e Elemento de 

Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação, as informações que tratam de Despesas de 

Pessoal e Juros de Encargo da Dívida não se aplicam a esta UJ.  

No item Reconhecimento de Passivos por insuficiência de créditos ou recursos e seus 

desdobramentos não houve registro de lançamento nas contas relativas nesta UJ, nos exercícios de 

2010 e 2011. 

As informações relativas aos itens das Transferências e todos os seus desdobramentos 

serão prestadas pela Diretoria de Administração e Gestão/Coordenação-Geral de Orçamento e 

Finanças, FUNAI – Sede – Brasília, pois não se referem a esta UJ. 
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As informações sobre Terras Indígenas serão prestadas pela Diretoria de Proteção 

Territorial, FUNAI – Sede - Brasília.  

As informações sobre Gestão de TI será objeto de informação da Coordenação-Geral de 

Recursos Logísticos/Diretoria de Administração e Gestão da FUNAI – Sede - Brasília, pois não 

cabe a UJ o desenvolvimento de sistemas e a Gestão de Tecnologia da Informação sendo essa uma 

atribuição exclusiva da Sede da Fundação.  

As deliberações do TCU não se aplicam a UJ, uma vez que essas informações são tratadas 

exclusivamente pela Sede da FUNAI, por meio de sua Procuradoria Geral. 

As informações solicitadas no item de Contratação de Consultores na modalidade produto, 

no âmbito dos projetos de cooperação técnica com organismos internacionais não ocorreram nesta 

UJ. 

O Demonstrativo analítico das despesas com ações de publicidade e propaganda, 

informações sobre as contratações de consultores na modalidade produto, Avaliação sobre o 

andamento dos projetos e programas financiados com recursos externos não ocorreram em 2011, 

nesta UJ. 

Uma das atividades de maior relevância da UJ no exercício de 2011 foram os esforços 

visando acatar as determinações contidas no Decreto nº 7.056, assinado em 28 de dezembro de 

2009, da Presidência da República, que define a reestruturação da FUNAI.  

Uma das premissas da CR Belém foi a tentativa de melhorar a capacidade de articulação, no 

sentido de se implantar as Coordenações Técnicas Locais, cujo papel fundamental é adequar o 

atendimento às demandas específicas de cada local. A outra é consolidar a proposta de 

funcionamento do Comitê Regional, que foi implantado por meio da Portaria Nº 961/PRES, de 29 

de junho de 2011, após reunião realizada entre a FUNAI e as lideranças indígenas no mês de maio, 

na qual foram definidos os representantes indígenas no Comitê. A primeira reunião do Comitê foi 

realizada em novembro de 2011, quando se aprovou o regimento interno do mesmo e foi discutido 

planejamento da CRBEL para 2012, e encaminhado à Funai Brasília para parecer. 

Dessa maneira, vem-se tentando ampliar a democratização do processo de tomada de 

decisão, por meio de uma mesa de diálogo permanente e em conjunto com o movimento indígena 

regional e as entidades de apoio da sociedade civil.  

Sendo assim, para o exercício de 2012, a UJ se propõe a dar continuidade às ações previstas 

no novo Plano Plurianual – PPA 2012/2015 do Governo Federal, cujas atividades têm como público 

alvo os Povos Indígenas, sendo elaboradas seguindo diretrizes e orientações de Proteção e 

Promoção dos Interesses dos Povos Indígenas, assumindo o caráter multissetorial das ações. 

As principais realizações da gestão no exercício no âmbito da CTL Belém foram: 

- Participação e articulação para a ocorrência de oficinas de capacitação de confecção de 

biojóias, entre os índios Tembé na região do Gurupi, Terra Indígena Alto Rio Guamá, com apoio do 

Programa Bolsa Amazônia, vinculado ao POEMA, Programa da UFPA. Fomento das manifestações 

culturais Tembé, Festa do Moqueado; - Inserção da demanda do grupo Tembé junto ao Edital do 

Museu do Índio através do Projeto de atividade Artesanal da Mulher Indígena Tembé com 

aquisição de pacotes de insumos para confecção de artesanatos nas perspectivas de fabricação de 

biojóias; - Articulação junto à SEMA, POEMA, ACT e APITIKATXI, no sentido de formação de 

indígenas em Agentes Ambientais que atuarão na defesa de suas terras tradicionais; - Consolidação 

do Convênio nº 001/2011-SEMA-PA, entre o governo do Estado do Pará e a AGITASI, que prevê o 

repasse de recursos mediante contrapartidas técnica e financeira, para execução do Projeto “Bolsa 

Guardião da Floresta” ao povo indígena Tembé da região do Gurupi, Terra Indígena Alto Rio 

Guamá, no Município de Paragominas. Este convênio ocorre em resposta à crescente retomada de 

exploração ilegal de madeira dentro do território indígena. Termo de Cooperação entre Funai, 

UFPA e MEC para auxilio financeiro aos estudantes indígenas do terceiro grau, concedendo Bolsas 

de Estudo para sete deles. 
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As principais realizações da gestão no exercício no âmbito das CTL e da CR em Altamira 

foram: 

Em relação às ações de etnodesenvolvimento (recursos da CGETNO), as ações em Altamira 

se concentraram no fortalecimento da organização social e política dos povos indígenas, por meio 

da criação ou regularização de associações indígenas das diversas etnias da região, e da capacitação 

dos indígenas para atuarem nas associações. Foram criadas ou regularizadas as associações 

indígenas dos povos: Xikrin (Terra Indígena Trincheira Bacajá), Juruna (TI Juruna do KM 17), 

dentre outras. Foram capacitadas lideranças indígenas das etnias: Xipaya, Kuruaya, Kayapó e 

Xikrin. Também em relação a ações de etnodesenvolvimento, os servidores e técnicos contratados 

da FUNAI, em Altamira, atuaram na elaboração, em conjunto com os povos indígenas, de projetos 

de etnodesenvolvimento e fortalecimento cultural das comunidades indígenas, os quais estão sendo 

executados com recursos da Norte Energia S.A, no âmbito do Plano emergencial para as terras 

indígenas da região de Altamira, afetadas pela UHE Belo Monte. 

No que se refere às ações de gestão ambiental (recursos da CGGAM), as principais ações da 

CR e das CTLs em Altamira foram: (1) acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental 

e da implementação das medidas compensatórias de grandes projetos na região, não apenas em 

relação à UHE Belo Monte – por meio de visitas de servidores e técnicos às aldeias indígenas para a 

elaboração do Programa Básico Ambiental Indígena, e do acompanhamento das reuniões mensais 

do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu – como também da obra de 

pavimentação da BR 230 – por meio do acompanhamento Plano de Comunicação Social da BR 

230; (2) participação em conselhos e reuniões sobre as áreas protegidas do Médio Xingu (que fazem 

limite com as terras indígenas da região), a saber: duas reuniões do Conselho Deliberativo da 

Reserva Extrativista Rio Xingu; três reuniões do Conselho Consultivo da Floresta Nacional de 

Altamira; reunião do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra do Pardo; reunião do grupo 

de Trabalho da Terra do Meio; e Seminário de Pesquisa Multidisciplinar e Estratégias de 

Sustentabilidade para Áreas Protegidas na Bacia do Xingu; (3) assessoramento dos indígenas 

Parakanã e Araweté na elaboração do planejamento para 2012 dos recursos da Renda Indígena 

(Plano de Desenvolvimento Integrado), por meio de reuniões realizadas nas aldeias destas etnias; 

(4) realização de intercâmbio entre a Associação Floresta Protegida (povo Kayapó) e indígenas de 

Altamira (dos povos Parakanã e Xikrin), para o desenvolvimento de atividades produtivas com 

castanha-do-Pará; (5) participação na estruturação do Projeto de Gestão Ambiental e Territorial 

Indígena (GATI) na Terra Indígena Trincheira Bacajá (por meio de visitas às aldeias desta TI, nas 

quais se discutiu o Projeto) e elaboração de pequenos projetos relacionados ao GATI, sendo um 

para a própria FUNAI e outro para o edital do Carteira Indígena. 

As ações de fiscalização e monitoramento territorial (com recursos da DPT), por sua vez, 

centraram-se na realização de: (1) sobrevoos nas terras indígenas onde há maiores denúncias e 

indícios de crimes ambientais (TIs Arara, Cachoeira Seca, Trincheira Bacajá e Koatinemo); (2) 

expedições extraordinárias para apuração da ocorrência de crimes ambientais;  (3) expedições para 

coleta de dados e definição dos pontos onde serão construídos postos de vigilância e bases 

operacionais da FUNAI; (4) acompanhamento, por parte dos servidores da CR e CTLs, das 

expedições para  demarcação física das Terras Indígenas Arara da Volta Grande do Xingu e 

Cachoeira Seca; (5) acompanhamento da construção de uma estrada na TI Trincheira Bacajá. 

No quesito proteção social dos povos indígenas foi estabelecida como estratégia principal à 

continuidade dos procedimentos de combate ao sub registro, ainda verificados em algumas aldeias 

com o incremento das emissões de RANI’s e encaminhamentos de indígenas para obtenção de RCN 

em cartórios. Continuidade no desenvolvimento em favor dos índios os procedimentos de obtenção 

de documentos básicos (carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho etc.) visando à inclusão 

social de direitos prescritos em lei (aposentadorias, bolsa família, auxílio maternidade, auxílio 

doença, pensão etc.) estendendo estes benefícios sociais aos povos indígenas. 
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Destacamos que a atuação da FUNAI em relação aos indígenas residentes em áreas situadas 

fora de terras indígenas (na cidade de Altamira e ao longo do Rio Xingu), por se tratar de uma 

política nova para a instituição como o todo (é a primeira e única CTL com esta atuação em todo o 

país) concentrou-se no acompanhamento do processo de licenciamento ambiental e da 

implementação das medidas compensatórias da UHE Belo Monte, no que se refere a essa população 

específica, além da definição da política de trabalho da CTL. 

 

 

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/Função essencial à Justiça 

Órgão de Vinculação: Ministério da Justiça Código SIORG: 88256 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: FUNAI – Coordenação Regional de Belém/PA 

Denominação abreviada: FUNAI – CRBEL 

Código SIORG: 017613 Código LOA:  Não se aplica Código SIAFI: 194010 

Situação: ativa 

Natureza Jurídica: Fundação do Poder Executivo
 

Principal Atividade: Administração Pública em Geral
 

Código CNAE: 8411-6/00 

Telefones/Fax de contato:  (093) 3515-2956  (093) 3515-1829  

E-mail: cr.belem@funai.gov.br 

Página na Internet: http://www.funai.gov.br 

Endereço Postal: R. Cel José Porfírio 2533, B. São Sebastião, Anexo a UFPA, Altamira/PA CEP 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 Decreto 7.056 de 28/12/2009, Portaria 990/PRES/FUNAI, de 07/07/10 e Portaria 1210/PRES/FUNAI, de 26/08/10, 

Portaria 1217/PRES/FUNAI, de 26/08/10 e Portaria 104/PRES/FUNAI, de 20/01/2011. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

  

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

  

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 

194010 19208 

 

2. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

2.1) Responsabilidades institucionais 

2.1.1) Competência institucional 

A CR da FUNAI em Belém é um órgão descentralizado integrante da FUNAI. Em termos 

infraconstitucionais, sua ação institucional está prevista no Decreto nº 7.056, de 28 de Dezembro de 

2009, anexo I, Estatuto da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Seção V, Art. 22, que apresenta 

entre as principais competências, além de exercer a representação política e social do presidente da 

FUNAI em âmbito regional, deve coordenar, controlar, acompanhar e executar as atividades 

relativas à proteção territorial e promoção dos direitos socioculturais das populações indígenas, em 

mailto:cr.belem@funai.gov.br
http://www.funai.gov.br/
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consonância com as políticas emanadas por meio do PPA 2008-2011 – Programa Proteção e 

Promoção dos Povos Indígenas, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos 

programas de duração continuada, conforme disposto no artigo 165 da Constituição Federal de 

1988. 

De acordo com o Decreto 7.056, de 28/12/2009, compete à Coordenação Regional da 

FUNAI em Belém/PA: 

I – realizar a supervisão técnica e administrativa das coordenações técnicas locais e de 

outros mecanismos de gestão localizados em suas áreas de jurisdição, bem como exercer a 

representação política e social do Presidente da FUNAI; 

II – coordenar, controlar, acompanhar e executar as atividades relacionadas à proteção 

territorial e promoção dos direitos socioculturais das populações indígenas; 

III – executar atividade de promoção ao desenvolvimento sustentável das populações 

indígenas; 

IV – executar atividades de promoção e proteção social; 

V – preservar e promover a cultura indígena; 

VI – apoiar a implementação de políticas voltadas à proteção territorial dos grupos indígenas 

isolados e recém-contatados; 

VII – apoiar a implementação de políticas de monitoramento territorial nas terras indígenas; 

VIII – executar ações de preservação ao meio ambiente; 

IX – executar ações de administração de pessoal, material, patrimônio, finanças, 

contabilidade e serviços gerais, em conformidade com a legislação vigente. 

 

2.1.2) Objetivos estratégicos 

O cenário existente na UJ, cuja sede se encontra em Altamira, comporta enormes desafios. 

Conta atualmente com 37 servidores em Altamira e 38 em Belém; 17 Terras Indígenas, com uma 

superfície acima de 5,8 milhões de hectares, 12 etnias, perfazendo um total de 4.522 mil indígenas, 

vivendo em mais de 60 aldeias. 

A CRBEL vem pautando suas ações e decisões nos referenciais do PPA 2008-2011, aliados 

às demandas indígenas apresentadas em cada exercício. Nestes termos, em relação aos povos 

indígenas jurisdicionados, os objetivos estratégicos, de forma ampla, estão voltados para assegurar a 

proteção, a gestão ambiental e territorial, bem como a conservação da biodiversidade , promoção do 

etnodesenvolvimento, buscando a autonomia produtiva, promoção de ações sustentáveis que 

garantam o exercício da igualdade social e cidadania, no tocante às políticas e serviços sociais 

prestados pelos entes federados.   

Com o advento da obra do PAC, do Governo Federal, e a UHE de Belo Monte, Altamira 

virou o centro das atenções nacional e internacional, em função das reações que o empreendimento 

está gerando entre as diversas camadas sociais da região, incluindo aí, os povos indígenas.  

Durante o processo de licenciamento ambiental foi destacado no Parecer nº 

21/CMAM/CGPIMA, de 30 de setembro de 2009, a necessidade em executar ações prévias e 

emergenciais com o objetivo de se tentar estabilizar a região, aumentando a capacidade institucional 

da Funai e colaborando com outros órgãos governamentais.  

Durante os Estudos do Componente Indígena detectou-se a necessidade da implantação 

dessas medidas e ações emergenciais a serem implantadas sob a responsabilidade do governo 

federal e do empreendedor, neste caso, a NESA. Em 2011, portanto, a CRBEL teve que atuar em 

duas frentes, em termos de objetivos estratégicos: Avaliar e acompanhar em conjunto com as 

representações indígenas o Plano de Trabalho Emergencial, cuja execução ficou à cargo da NESA, 

ao mesmo tempo teve que dar sequência nas propostas internas voltadas para políticas específicas 

tais (i) Etno-desenvolvimento; (ii) Gestão Ambiental e acompanhamento de Licenciamentos 
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Ambientais; (iii) Promoção de Direitos Sociais; (iv) Monitoramento Territorial; (v) Localização de 

Povos Isolados; (vi) Administração e Gestão do Programa e (vii) Aplicação dos recursos da Renda 

Indígena.  

Para se tentar alcançar tais objetivos estratégicos, a Administração Central da Funai em 

Brasília transferiu para a cidade de Altamira a UG que atuava na capital, em Belém. A decisão 

buscou aproximar o poder decisório de todas as complexidades e demandas crescentes da região em 

questão, mediante o desenvolvimento de ações administrativas e burocráticas que permitissem 

acompanhar procedimentos e atender com maior presteza o conjunto de necessidades verificadas 

junto às diversas comunidades indígenas. 

Na ação de promoção do etnodesenvolvimento em T.I., foi dada atenção para a questão da 

revitalização, fortalecimento, criação de associações indígenas e capacitação dos seus 

representantes.  

Quanto às ações de promoção dos direitos sociais dos povos indígenas (recursos da 

CGPDS), é preciso salientar que, no ano de 2011, a CR deu início a uma política efetiva de 

promoção dos direitos sociais dos povos indígenas do Médio Xingu, posto que, até então, as ações 

na região estavam centradas no auxílio aos indígenas para concessão de aposentadoria. Desse modo, 

a principal ação da CR foi a execução da Ação de Cidadania dos Povos Indígenas do Médio Xingu, 

em parceria com cartórios de registro civil de Altamira e Pacajá, Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos do Pará, Balcão de Direitos da Defensoria Pública do Estado do Pará, Polícia 

Civil do Estado do Pará, Prefeitura Municipal de Altamira, Prefeitura Municipal de Anapu, além da 

Norte Energia S.A. Tratou-se de uma ação para emissão da documentação civil básica dos indígenas 

(Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Cadastro de Pessoa Física), 

realizada entre os meses de março e novembro de 2011, nas Terras Indígenas Paquiçamba, Arara da 

Volta Grande, Trincheira Bacajá, Araweté, Kuruaya, Xipaya, Cachoeira Seca, Arara e Kararaô, 

beneficiando uma população aproximada de 2.100 indígenas.
1
 Ressaltamos que, até então, o número 

de indígenas com registro de nascimento na região era inexpressivo, podendo-se afirmar, 

seguramente, que menos de 5% da população era registrada. 

Em relação às ações de educação (recursos oriundos da CGE), a CR realizou duas grandes 

ações em Altamira: (1) diagnóstico da educação escolar indígena no Médio Xingu, em parceria com 

a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Altamira e a Norte Energia S.A., pelo qual 

foram realizadas visitas e reuniões em todas as aldeias da região, para avaliação da infra-estrutura, 

recursos materiais e recursos humanos das escolas; (2) 1º Encontro de Educação Escolar Indígena 

do Médio Xingu, em parceria com o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação da 

Prefeitura Municipal de Altamira, e a Norte Energia S.A., no qual teve início a discussão sobre a 

criação do Território Etnoeducacional do Médio Xingu. 

Para a ação Gestão e Administração do Programa, UJ procurou destacar entre as prioridades 

para o exercício de 2011, desenvolver condições satisfatórias de trabalho para que os servidores 

executassem suas funções e consequentemente se cumprisse suas competências estabelecidas 

através do Decreto nº 7.056/09. 

Com relação à Proteção Territorial e Gestão Ambiental de Terras Indígenas, embora seja 

uma atribuição exclusiva da Diretoria de Proteção Territorial, FUNAI – Sede – Brasília, foram 

apresentadas algumas demandas indígenas para demarcação física da T.I. Arara da Volta Grande do 

Xingu; Demarcação Física da TI Cachoeira Seca; Coleta de dados e localização dos pontos de 

instalação das bases operacionais e postos de vigilância de todas as T.I. vinculadas à Altamira. 

Ações de monitoramento por meio de sobrevoos para as T.I.s Arara, Cachoeira Seca, Trincheira 

Bacajá, Koatynemo; Construção da estrada de acesso à aldeia Mrotidjã, T.I. trincheira Bacajá, 

dentre outras.  
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Ainda em 2011, continuaram os esforços voltados para o planejamento interno e para 

reorganização da gestão administrativa (implantação de procedimentos) e da infraestrutura 

(conserto e manutenção de bens móveis e imóveis). Com relação as CTL’s, uma das prioridades em 

termos de planejamento estratégico abrangente, as mesmas não foram implantadas devido a uma 

série de fatores, entre os quais, a ausência de um planejamento específico voltado exclusivamente 

para garantir minimamente condições administrativas e operacionais em termos de infraestrutura 

(imóvel para o funcionamento de cada CTL) e (móvel – meio transporte rodoviário e fluvial), 

necessários para se iniciar os trabalhos de assistência nas regiões mais próximas das aldeias sob 

jurisdição da UJ.  

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 

Em 2011, verificou-se uma rotatividade entre os detentores dos cargos em comissão 

DAS.101.1, DAS.101.2 e DAS.101.3, em função da transferência da sede da UG para Altamira. Foi 

um processo que exigiu bastante negociação entre a etnia Tembé, que se manifestou contrária a 

referida mudança. Internamente, a UJ teve que se adequar a nova realidade onde novos atores 

dentro do quadro de funcionários públicos tiveram que assumir novas responsabilidades. Há que 

ressaltar que mesmo com estes novos ajustes, a atividade meio, que passou vigorar em Altamira, 

apresentou-se desde o início em condições deficitárias, ou seja, funcionou com um quadro reduzido 

onde o acúmulo de responsabilidades teve que ser dividido com apenas 08 pessoas para ações de 

planejamento, execução administrativa, gestão de pessoal, controle e acompanhamento de processos 

etc., sendo que, somente duas destas, atuaram na área de licitação, com atribuições para elaboração 

do TR, instrução de processos e atenção às orientações oriundas da PFE relacionadas à Funai.  

Esta precariedade se refletiu ainda em acúmulo de processos de licitações e contratos que 

não avançaram em razão da precariedade de recursos humanos na atividade meio, conforme 

sinalizado, principalmente os pregões eletrônicos. Soma-se a isto tudo os frequentes atrasos nos 

pareceres jurídicos obrigatórios dos processos que eram enviados para a AGU.  

Registra-se também o despreparo dos comerciantes no âmbito do estado do Pará, na maioria 

das vezes se negando a fornecer orçamentos para pesquisa de preços para atender ao processo de 

licitação, como também a quantidade diminuta de comerciantes que disponham de operadores que 

possam acessar corretamente o comprasnet, no sistema eletrônico de pregão, para operarem nos 

certames, principalmente em Altamira. 

A consequência imediata desses entraves se refletiram nos trabalhos da UJ que por sua vez, 

sob intensa pressão, especialmente das comunidades indígenas, passou a correr os riscos de 

paralisação de suas atividades, por conta desses atrasos. 

2.2.2) Análise do plano de ação referente ao exercício a que se referir o relatório de gestão 

Em 2011, em que pese todas as demandas vinculadas ao empreendimento da UHE Belo 

Monte, a UJ conseguiu avançar em alguns aspectos: Um Plano de Monitoramento Territorial nas 

T.I.s afetadas pelo empreendimento chegou a ser executado, conforme informações do setor 

responsável, já mencionado no quadro anterior. 

Há que se destacar que a transferência da UG para Altamira não alterou o conjunto de 

responsabilidades afetas à CRBEL. Além das etnias localizadas em Belém e Altamira, com suas 

respectivas CTL’s, a UJ continua com a atribuição de atender também as demandas das Frentes 

Etnoambientais de Cuminapanema e Médio Xingu, que possuem suas peculiaridades em relação ao 

trabalho executado, pois não se subordinam politicamente à CR, mas apenas utilizam a unidade 

como executora de recursos. 

Quanto aos projetos de atividades produtivas, na ação voltada para revitalização de meios de 

transportes (recuperação de embarcações) para a TIARG, as obras de reforma de embarcações e 

recuperação de casas de farinha solicitadas no início do exercício deixaram de ser implementadas 
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em razão dos desafios aqui sinalizados. Com relação ao fomento das atividades voltadas para o 

fortalecimento da cadeia alimentar e nutricional, embora seja uma prerrogativa no âmbito da 

regional de Belém em função do quadro de vulnerabilidade social a que estão submetidas às 

diversas comunidades indígenas, entre os quais o abandono das atividades agrícolas tradicionais, 

alcoolismo, aumento de enfermidades ligadas à nutrição deficiente entre outras situações 

decorrentes do contato indiscriminado com a sociedade nacional, não avançou em função dos 

atrasos em termos de descentralizações orçamentárias e financeiras onerando posteriormente o setor 

pregoeiro onde as licitações para aquisição de insumos agrícolas somente foram abertas em 

dezembro de 2011.  

De positivo temos a informar que as articulações visando a implantação de um projeto de 

agroindústrias de polpa de frutas e beneficiamento de farinha na T.I. Alto Rio Guamá, foram bem 

sucedidas, com as obras concluídas e entregues no final de novembro de 2011, conforme 

informações divulgadas pela Secretaria de Agricultura de Paragominas. Tal ação permitirá o 

surgimento de um novo quadro de geração de renda em favor dos índios Tembé. 

No quesito Gestão e Administração do Programa, foram feitos algumas ações: aquisições de 

materiais de expediente e de informática, combustíveis, peças de reposição para veículos, 

manutenção de viaturas da FUNAI, gêneros alimentícios, manutenção predial etc., garantindo 

minimamente as condições de trabalho burocrático aos servidores em Belém e Altamira.  

No que tange ainda ao Etnodesenvolvimento, os resultados não alcançaram todos os seus 

objetivos considerando os ajustes nos planos por conta da nova realidade de trabalho, surgida com a 

atuação da NESA junto à Funai e as comunidades indígenas. Como consequência do Plano 

Emergencial, precisou-se fortalecer o processo de regularização das associações inadimplentes, 

revitalização e criação de novas associações, bem como capacitações e orientações.  

Em relação aos acompanhamentos de Licenciamentos Ambientais, podemos ressaltar que os 

empreendedores tanto do UHE Belo Monte, quanto da pavimentação da BR-230 (DNIT), vêm 

tentando cumprir obrigações legais relacionadas aos povos indígenas, de modo que em ambos os 

casos ainda é possível perceber o descompasso entre os ritmos do empreendimento em si e do 

cumprimento de suas condicionantes.  

As ações de Promoção de Direitos Sociais, apesar de uma sensível recuperação do acesso a 

direitos e benefícios, os levantamentos apontam que novos esforços necessitam serem engendrados 

visando melhorar a obtenção de documentos básicos. Em 2011 os “Mutirões de Cidadania nas 

Terras Indígenas”, contribuíram para diminuir o passivo do Estado no tocante à garantia de direitos 

básicos para os povos indígenas. 

A atuação da CR em relação ao acompanhamento das ações de saúde implementadas pelo 

DSEI Altamira foram feitas a partir da articulação interinstitucional com a referida institução, sendo 

encaminhadas a este órgão as demandas dos povos indígenas da região e as necessidades verificadas 

pelos servidores da FUNAI em visitas realizadas nas aldeias.  

Quanto ao Monitoramento Territorial das Terras Indígenas, embora as ações de fiscalização 

e as etapas de sobrevoos tenham produzido resultados satisfatórios (identificação de ilícitos 

ambientais, flagrantes de roubo de madeira; identificação de novas estradas clandestinas; autuações; 

pesca predatória etc.), as ações de monitoramento territorial estão bastante aquém do ideal, tendo 

em vista a forte pressão exercida sobre as Terras Indígenas pelas frentes pecuárias e madeireiras do 

leste e nordeste do Pará e da Transamazônica. Urge neste caso, execução dos planos operacionais 

elaborados para fazer frente a estes ilícitos identificados, no sentido de debelar essas invasões nos 

territórios indígenas. O desafio para esta ação está na dificuldade de se articular com os órgãos de 

defesa ambiental e Polícia Federal, no sentido de montar uma força tarefa, que normalmente 

demanda concessão de diárias da Funai para o contingente policial, sobrecarregando o orçamento, 

as vezes impedindo as operações, pois em 2011, houve contingenciamento de diárias, fator que, 

sem duvida, influenciou no numero de operações para contenção de crimes ambientais. 
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As atividades de Localização de Povos Indígenas Isolados, principalmente na Frente 

Etnoambiental Cuminapanema, transcorreram com algumas dificuldades tendo em vista que apesar 

de uma realidade atípica (trabalho com uma etnia recém contatada), as demandas deste segmento 

tiveram que aguardar procedimentos administrativos (pregão para combustíveis, gêneros 

alimentícios, utensílios em geral, sobrevoos etc.), em condições idênticas as demais etnias, o que 

afetou o planejamento daquela unidade em 2011.  

2.3) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade 

2.3.1) Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da UJ 

2.3.2) Execução física das ações realizadas pela UJ  

2.4) Desempenho Orçamentário/Financeiro 

2.4.1) Programação orçamentária da despesa 

2.4.1.1) Programação de Despesas Correntes 

2.4.1.2) Programação de Despesas de Capital 

2.4.1.3) Quadro Resumo da Programação de Despesas 

2.4.1.4) Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 

Quadro A.2.7 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa  

Valores em R$ 

1,00 

Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG 

concedente 

ou 

recebedora 

Classificação 

da ação 

Despesas Correntes 

1 – Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Movimentação 

Interna 

Concedidos      

Recebidos      

Movimentação 

Externa 

Concedidos      

Recebidos 153173 
12361137787

500001 
  66.767,00 

Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG 

concedente 

ou 

recebedora 

Classificação 

da ação 

Despesas de Capital 

4 – 

Investimentos 

5 – Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização 

da Dívida 

Movimentação 

Interna 

Concedidos      

Recebidos      

Movimentação 

Externa 

Concedidos      

Recebidos      

Fonte: FUNAI-DAGES 
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Análise crítica das concessões e recebimentos de créditos orçamentários por movimentação interna e externa 

- Justificativas das concessões e recebimentos ocorridos no exercício da gestão 

Os recursos recebidos pelo Fundo de desenvolvimento da Educação - FNDE foram utilizados nas 

atividades referentes a implemenação nacional dos Territórios Etnoeducacionais  contemplando as 

etapas de consultas, construção dos instrumentos e pactuação entre os dirigentes das instituições e 

representantes indígenas. 

 

- Análise do impacto da realização dessas programações no conjunto de recursos geridos pela UJ 

durante o exercício 
Dos R$ 66.767,00 foram recolhidos no final do exercício de 2011, o valor de R$ 17.719,48 devido 

ao tempo exíguo entre a descentralização e a aplicação, impedindo procedimentos licitatórios antes 

do período de recolhimento de saldo orçamentário. Os demais recursos de Natureza de Despesa 

3390.30, valor R$ 766,48 e 3390.39, valor R$ 48.281,20 foram aplicados durante as programações 

de consulta e pactuação junto às etnias jurisdicionadas à Coordenação Regional de Belém/Altamira. 

 

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 

2.4.2.1.2) Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa2.4.2.1.3) Despesas de 

Capital por Grupo e Elemento de Despesa 

Análise Crítica da gestão da Execução Orçamentária de Créditos Originários da UJ 

- Alterações significativas ocorridas no exercício 

Os pregões eletrônicos lideraram em 2011 o conjunto de aplicações financeiras para 

aquisições e serviços inerentes às necessidades da UJ. Registramos um acréscimo de 32% 

aproximadamente de aplicação de recursos via pregão em relação ao exercício de 2010, atendendo 

dessa forma as normas gerais da Lei nº 8.666/93, reduzindo sensivelmente as aquisições e serviços 

na modalidade de dispensa. Tal situação ainda não é a ideal em decorrência do setor pregoeiro ainda 

permanecer atuando com uma equipe reduzidíssima, fato já comentado no tópico 2.2.1. 

Em 2011, as dispensas verificadas estiveram atreladas em primeiro plano na utilização ainda 

no 1º trimestre do exercício os 10% dos limites previstos pelo art. 24 da Lei nº 8.666/93, para  

aquisições e serviços imediatos nos diversos PTRES, enquanto a UJ não concretizava as licitações 

corriqueiras para o atendimento das demandas administrativas e operacionais de apoio aos povos 

indígenas jurisdicionados.  

As despesas com água, energia elétrica, correios, regularização das documentações da frota 

de veículos, IPTU, condomínios, por sua vez enquadram-se nas prerrogativas da inexigibilidade  

(art. 25, Lei 8.666/93) e tiveram que ser aplicadas tanto em Altamira quanto em Belém. 

- Contingenciamento no exercício 

O contingenciamento dos recursos orçamentários em 2011, seguiu o ritmo de anos anteriores 

ficando em patamares elevados. Várias ações planejadas para o exercício foram afetadas em razão 

do Decreto nº 7.446, de 1º de março de 2011, que estabeleceu no âmbito do Poder Executivo, 

limites e procedimentos para empenho de despesas com diárias, passagens e locomoção. 

- Eventos negativos ou positivos que prejudicara ou facilitaram a execução orçamentária 

  O contingenciamento foi um fato que prejudicou o desenvolvimento de outras ações da  UJ, 

que necessitavam dos deslocamentos de servidores seja para campo ou para outras localidades para 

tratar de serviços inerentes às ações desenvolvidas pela CR Belém.  

 - Outras questões relevantes 

No contexto da Gestão e Administração do Programa, as atividades-meio terceirizadas como 

limpeza e vigilância armada, necessários à continuidade do funcionamento estrutural no âmbito das 



21 

 

instalações da CR em Altamira e na CTL de Belém foram executadas dentro do que foi planejado 

em 2011. 

Outro aspecto ligado a atividade-meio foi à ocorrência de contratação de serviços 

administrativos terceirizados verificados ao longo do exercício com a prestação dos serviços 

aplicada por 05 (cinco) postos de Apoio Administrativo de nível médio (Auxiliar Administrativo 

III), para atender as necessidades da UJ na CTL de Belém.  

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  
Despesa Liquidada Despesa paga 

2011 2010 2011 2010 

Licitação      

Convite      

Tomada de Preços      

Concorrência      

Pregão  40.197,68 6.000,00 40.197,68 - 

Concurso      

Consulta      

Contratações Diretas      

Dispensa 8.850,00 19.426,63 6850,00  

Inexigibilidade         

Regime de Execução Especial         

Suprimento de Fundos         

Pagamento de Pessoal      

Pagamento em Folha     

Diárias  5.349,93  5.349,93 

Outras      

Fonte: Siafi gerencial e operacional 

OBS:  

2.4.2.2.2) Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos 

por Movimentação 
Quadro A.2.12 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos 

recebidos por movimentação 

Valores em R$ 

1,00 

Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa 

Liquidada 

RP não 

processados 

Valores Pagos 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

1 – Despesas de Pessoal         

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

48.281,20 

 

- 48.281,2

0 

 

- 2.440,00 

 

- 6.410,00 

 

- 

MATERIAL DE CONSUMO 766,48 

 

14.435,71 

 

766,48 

 

14.435,7

1 

 

766,48 

 

6.000,00 

 

- 8.435,71 

 

2 – Juros e Encargos da 

Dívida 

        

3- Outras Despesas 

Correntes 

        

Fonte: Siafi gerencial e operacional 
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2.4.2.2.3) Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos 

por Movimentação 
Quadro A.2.13 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos 

créditos recebidos por movimentação Valores em R$ 1,00 

Grupos de Despesa 

Despesa 

Empenhada 

Despesa Liquidada RP não 

processados 

Valores Pagos 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

4 – Investimentos         

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL PERMANENTE 

 

40.718,6

8  

49.161,0

0 

40.718,6

8   

33.481,0

0 

 - 26.695,6

8  

33.481,0

0 

5 - Inversões Financeiras         

6 - Amortização da Dívida         

Fonte:Siafi operacional e gerencial. 

 

Análise Crítica da gestão da Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por 

Movimentação 

- Alterações significativas ocorridas no exercício 

 Não ocorreram alterações significativas que impactassem o planejamento. 

- Contigenciamento no exercício 

Neste caso, o contingenciamento não afetou a CRBEL. 

- Eventos negativos/positivos que prejudicaram/facilitaram a execução orçamentária 

Evento negativo: descentralizações com pouca antecedência do cronograma dos eventos, 

causando agitação na rotina administrativa e dificuldade nas licitações, principalmente quando os 

recursos chegam bem próximos ao final do exercício.  

 - Outras questões relevantes 

 Recursos para atendimento a educação indígena, provenientes do Ministério da Educação-

MEC. Os recursos aplicados na aquisição de materiais permanentes são provenientes da Funai de 

Brasília e não de outras fontes, de outros ministérios, causando certa estranheza a sua colocação 

nesse quadro pelo Siafi Gerencial. 

2.4.3) Indicadores Institucionais  

- Indicadores Institucionais desenvolvidos pela UJ 

[texto] a cargo de Brasília 

- Utilidade 

[texto] idem 

- Mensurabilidade 

[texto] idem 

3. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU 

RECURSOS EM ABERTO 

3.1) Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 
Quadro A.3.1 - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 
Saldo Final em 

31/12/2010 

Movimento 

Devedor 
Movimento Credor 

Saldo Final em 

31/12/2011 

      

Razões e Justificativas: 

De acordo com portaria 123/TCU/2010, efetuamos  consultas no Siafi Operacional para as contas: 2121111000, 

212121100, 212131100, 212152200, 212192200,  referente a reconhecimento passivos e nada consta. 
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Fonte: Siafi Operacional 

3.2) Análise Crítica 

Não há saldo nas contas. 

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 Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

acumulados 

Pagamentos 

acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2011 

2010 18.200,00 0 18.200,00 0 

2009 18.200,00 0 18.200,00 0 

…     

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

acumulados 

Pagamentos 

acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2011 

2010 245.383,10 127.179,57 121.403,23 101.050,00 

2009 245.383,10 28.413,87 116.969,23 100.000,00 

Observações: 

 

Fonte:Siafi Gerencial 

 

4.2) Análise Crítica  

- A evolução da estratégia de pagamento dos RP adotada pela UJ 

Quando a despesa pública é liquidada e o serviço que deu origem a esse gasto já foi efetuado 

e reconhecido pelo ordenador de despesas, faltando, apenas, o desembolso efetivo do dinheiro, é 

comum parte dessas despesas não serem pagas no exercício vigente. Embora sejam envidados 

esforços no sentido paga-las, esbarramos no impasse entre cumprir os compromissos financeiros 

dos planejamentos do exercício atual ou quitar débitos assumidos na gestão anterior. Tem que se 

levar em consideração que a descentralização financeira raramente é superior ao que foi estimado 

para o exercício vigente, neste caso, duas despesas (a vigente e a do exercício anterior) podem 

concorrer ao mesmo recurso financeiro.  

Normalmente, as tramitações demoradas entre a UJ e Administração Central são fatores que 

dificultam o pagamento das despesas em tempo hábil, forçando a administração publica à inscrição 

de restos a pagar 

Os contingenciamentos de recursos são responsáveis pelo não pagamento de algumas 

despesas de restos a pagar de exercícios anteriores, pois não autorizam a descentralização de 

recursos extras para o pagamento dessas obrigações. 

- Os impactos porventura existentes na gestão financeira da UJ no exercício de referência, 

decorrentes do pagamento de RP de exercícios anteriores 

O impacto ocorrido é detectado a partir da constatação de limite financeiro insuficiente 

descentralizado para a UJ, acarretando outros atrasos nos pagamentos. Esta situação afeta no 

planejamento e nos cronogramas elaborados com uma tendência de criação de um ciclo vicioso, 

uma vez que ao pagar despesas de exercícios anteriores ocorre concorrência com o orçamento para 

o exercício vigente. 

 

- As razões e/ou circunstâncias existentes para a permanência de RP Processados e Não 

Processados há mais de um exercício financeiro 

Receitas insuficientes verificadas ao longo dos exercícios anteriores referentes a recursos 

financeiros. A demanda por estes é bem maior do que o disponibilizado pela Administração 

Central.  As negociações para o devido pagamento de RP exigem muitas tramitações burocráticas 



24 

 

entre a UJ e Funai-Brasília, sendo liberados apenas em situações críticas. 

 

- 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 

 Não há registros na UJ. 

- Os eventos negativos ou positivos que prejudicaram ou facilitaram a gestão de RP 

 A falta de descentralização de recursos orçamentários e financeiros a tempo no exercício é 

fator significante para a inscrição de restos a pagar. Quando inscritos, o pagamento é autorizado 

pelo Tesouro, como aconteceu nos restos a pagar inscritos de 2010, com influencia no orçamento de 

2011 (DECRETO Nº 7.445, de 1º DE MARÇO DE 2011).  

Uma rede interligada de situações pode favorecer ou não a resolução na gestão de RP, que 

vão desde orçamentos favoráveis, com autorização de resto a pagar já processados, que a fundação 

recebe do governo federal, para o cumprimento não só do que foi planejado e executado em cada 

exercício, como o pagamento de obrigações assumidas legalmente em relação a gestão anterior no 

âmbito da política indigenista como um todo. 

O grande desafio está nos restos a pagar não inscritos e dependentes de procedimentos que 

comprovem a despesa, que normalmente são atingidos por cortes do Tesouro Nacional, haja vista a 

fragilidade do procedimento administrativo para a inscrição. Para vencer este desafio é necessário 

um planejamento integrado entre todas as instancias de governo, para que as descentralizações e 

despesas ocorram em tempo hábil, tanto para a formalização do processo, empenho liquidado e, 

finalmente, o pagamento, com a ordem financeira disponível na conta no ano do exercício. 

 

5. RECURSOS HUMANOS 

5.1) Composição do Quadro de Servidores Ativos 

5.1.1) Demonstração da força de trabalho à disposição da unidade jurisdicionada 
Quadro A.5.1 – Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12/2011 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

exercício 

Egressos no 

exercício Autorizada Efetiva 

1 Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)     

1.1 Membros de poder e agentes políticos     

1.2 Servidores de Carreira 

(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 

02 60 02 01 

1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão     

1.2.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado 

    

1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório     

1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas     

1.3 Servidores com Contratos Temporários     

3 Total de Servidores (1+2) 02 60 01 01 

Fonte: Setor Pessoal CRBEL 

 

Quadro A.5.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12 

Tipologias dos afastamentos 
Quantidade de pessoas na 

situação em 31 de dezembro 

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) -                         -    

1.1. Exercício de Cargo em Comissão -  

1.2. Exercício de Função de Confiança -  
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1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) 02  

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)                          -    

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo  -  

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior -  

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional -  

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País -    

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)                          -    

3.1. De oficio, no interesse da Administração -  

3.2. A pedido, a critério da Administração  - 

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar 

cônjuge/companheiro  - 

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de 

saúde  - 

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo 

seletivo -    

4. Licença remunerada (4.1+4.2)                          -    

4.1. Doença em pessoa da família   - 

4.2. Capacitação  -    

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)                          -    

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro   - 

5.2. Serviço militar  - 

5.3. Atividade política  - 

5.4. Interesses particulares   - 

5.5. Mandato classista -    

6. Outras situações (Especificar o ato normativo)     

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 02                   

Fonte: Setor Pessoal CRBEL 

 

Quadro A.5.3 – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação em 31 de 

dezembro) 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções 

gratificadas 

Lotação Ingressos 

no 

exercício 

Egressos no 

exercício 
Autorizada Efetiva 

1. Cargos em comissão                   -    

                  

-    

                  

-                      -    

1.1. Cargos Natureza Especial         

1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior         

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 07  03 07 03 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 

descentralizado         

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas         

1.2.4. Sem vínculo 02  09 02 04 

1.2.5. Aposentados         

2. Funções gratificadas                   -    

                  

-    

                  

-                      -    

2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 03  02 03 06 
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2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado         

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas         

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)                    -    

                  

-    

                  

-                      -    

Fonte: Setor Pessoal CRBEL 

 

Quadro A.5.4 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 

anos 

De 31 a 40 

anos 

De 41 a 50 

anos 

De 51 a 60 

anos 

Acima de 60 

anos 

1. Provimento de cargo efetivo                 -                    -                    -                    -                    -    

1.1. Membros de poder e agentes políticos           

1.2. Servidores de Carreira  10  01 14 28 02 

1.3. Servidores com Contratos Temporários           

2. Provimento de cargo em comissão                 -                    -                    -                    -                    -    

2.1. Cargos de Natureza Especial           

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 03  03 06  06   

2.3. Funções gratificadas     04  01   

3. Totais (1+2)                 -                    -                    -                    -                    -    

Fonte: Setor Pessoal CRBEL 

 

Quadro A.5.5 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de pessoas por nível de escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Provimento de cargo efetivo 

     -         -         

-    

     -         -         -         -         -         

-    

1.1. Membros de poder e agentes políticos                   

1.2. Servidores de Carreira    04  05   34 10 03 01    

1.3. Servidores com Contratos Temporários                   

2. Provimento de cargo em comissão 

     -         -         

-    

     -         -         -         -         -         

-    

2.1. Cargos de Natureza Especial                   

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior   02 01 03 07 06       

2.3. Funções gratificadas         04          

3. Totais (1+2) 

     -         -         

-    

     -         -         -         -         -         

-    

LEGENDA                   

Nível de Escolaridade           

 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo 

grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós 

Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 

 

5.2) Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 

5.2.1) Classificação do quadro de servidores inativos da unidade jurisdicionada segundo o regime 

de proventos e de aposentadoria 
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Quadro A.5.6 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro 

Regime de proventos / Regime de 

aposentadoria  

Quantidade 

De Servidores 

Aposentados até 31/12 

De Aposentadorias iniciadas no 

exercício de referência 

1. Integral 

                                              

-                                                  -    

1.1 Voluntária     

1.2 Compulsória     

1.3 Invalidez Permanente     

1.4 Outras     

2. Proporcional 

                                              

-                                                  -    

2.1 Voluntária     

2.2 Compulsória     

2.3 Invalidez Permanente     

2.4 Outras     

3. Totais (1+2) 

                                              

-                                                  -    

Fonte: Setor Pessoal CRBEL 

  

5.2.2) Demonstração das origens das pensões pagas pela unidade jurisdicionada 

Quadro A.5.7 - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12 

Regime de proventos do servidor 

instituidor 

Quantidade de Beneficiários de Pensão 

Acumulada até 31/12 Iniciada no exercício de referência 

1. Aposentado 

                                                

-                                                    -    

1.1. Integral     

1.2. Proporcional     

2. Em Atividade     

3. Total (1+2) 

                                                

-                                                    -    

Fonte: Setor Pessoal CRBEL 

 

5.3) Composição do Quadro de Estagiários 

Quadro A.5.8 - Composição do Quadro de Estagiários Em R$ 1,00 

Nível de escolaridade 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes 

Despesa no exercício 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

4º 

Trimestre 

1. Nível superior               -                  -                  -                  -                                -    

1.1 Área Fim           

1.2 Área Meio  01 01      

2. Nível Médio               -                  -                  -                  -                                -    

2.1 Área Fim           
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2.2 Área Meio  03 03 01 01   

3. Total (1+2)               -                  -                  -                  -                                -    

Fonte: Setor Pessoal CRBEL 

 07 de julho de 2011 –desligamento dos estagiários de Belém. 

 

 

 

5.4) Demonstração dos custos de pessoal da unidade jurisdicionada   

Quadro A.5.9 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores Em R$ 1,00 

Tipologias/ 
Exercícios 

Venci-
mentos e 

vantagens 
fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas 

de 
Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais 

Total Retri-
buiçõe

s 

Gratifi-
cações 

Adicio-
nais 

Indeniza-
ções 

Benefícios 
Assistenciais 
e previden-

ciários 

Demais 
despesas 
variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 

Exercícios 

2011 
2.723.773

,42 0,00 
241.03

1,58 
69.242,

82 
172.836,1

3 
138.033,15 

0,00 0,00 5.503,
82 

3.350
.420,

92 

2010 
2.212.306

,72 
634,6

4 
194.65
6,84 

70.327,
23 

159.251,0
6 

74.666,02 
0,00 8.000,0

0 
0,00 2.719

.842,
51 

2009 
1.484.414

,47 
1.269,

43 
121.45

6,76 
37.677,

34 
64.493,17 33.631,96 

0,00 0,00 0,00 1.742
.943,

13 

Servidores com Contratos Temporários 

Exercícios 

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 

Exercícios 

2011 
129.375,6

0 
0,00 

10.781
,30 

3.593,7
6 

3.648,00 0,00 
0,00 0,00 393,17 147.7

91,83 

2010 
104.500,5

0 
0,00 

10.781
,30 

3.593,7
6 

3.733,96 0,00 
0,00 0,00 0,00 122.6

09,52 

2009 
76.041,66 

0,00 
6.635,

45 
2.211,8

1 
1.598,28 0,00 

0,00 0,00 0,00 86.48
7,20 

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exercícios 

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercícios 

2011 
424.974,8

8 
444.4
39,35 

79.432
,89 

27.726,
58 

74.939,80 37.363,46 
0,00 0,00 1.302,

83 
1.090
.179,

79 

2010 
317.326,5

1 
354.3
11,99 

63.253
,97 

20.048,
90 

65.136,31 16.847,52 
0,00 680,20 0,00 837.6

05,40 

2009 
260.050,1

2 
134.0
43,76 

38.175
,78 

13.095,
79 

14.224,82 0,00 
0,00 0,00 0,00 459.5

90,27 

Servidores ocupantes de Funções gratificadas 
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Exercícios 

2011 
470.201,5

7 
24.37
6,46 

27.814
,35 

9.474,6
9 

31.930,32 20.528,51 
0,00 0,00 748,84 585.0

74,74 

2010 
494.509,3

0 
27.33
2,39 

44.929
,70 

19.429,
21 

39.412,62 14.849,42 
0,00 0,00 0,00 640.4

62,64 

2009 
351.183,9

7 
25.10
9,60 

30.949
,97 

12.643,
64 

15.083,43 11.164,93 
0,00 0,00 0,00 446.1

35,54 

Fonte: FUNAI-DAGES 

5.5) Terceirização de mão de obra empregada pela unidade jurisdicionada 

5.5.1) Terceirização de mão de obra empregada pela unidade jurisdicionada 

5.2.2) Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para 

realização de concursos públicos para substituição de terceirizados 

5.5.3) Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela 

unidade 
Quadro A.5.12 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Coordenação Regional de Belém 

UG/Gestão:194010/ 19208 CNPJ: 00.059.311/0004-79 

Informações sobre os contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação 

do Contrato 

CNPJ da Empresa 

Contratada 

Período 

contratual de 

execução das 

atividades 

contratadas 

Nível de Escolaridade 

exigido dos 

trabalhadores 

contratados Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 L O 010/2011 05.753.028/0001-13 2011 2013  2  1   (P) 

 2009  L  O 75/2009   00.059.311/0004-79 2009  2012    2          (P) 

2010 V O 163/2010 02.650.833/0001-23 2010 2012  2     (P) 

2010 V O 216/2010 09.211.205/0001-90 2010 2012  2     (P) 

Observações: todos os contratos se mantem ativos, prorrogados e repactuados. 

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. 

Fonte: Divisão Técnica- CRBEL/processos 

5.5.4) Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de 

cargos do  
Quadro A.5.13 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

Unidade Contratante 

Nome:                           

UG/Gestão:   CNPJ:   

Informações sobre os contratos 
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Ano do contrato Área Natureza 
Identificação 

do Contrato 

 CNPJ da Empresa 

Contratada 

Período 

contratual de 

execução das 

atividades 

contratadas 

Nível de 

Escolaridade 

exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C   

 2010  14  O  072/2010  05.753.028/0001-13  2010  2012        5      (P) 

Observações: 

Contrato de apoio administrativo, em Belém. 

LEGENDA 

Área:          

Natureza: (O) 

Ordinária; (E) 

Emergencial. 

      

1. Conservação e Limpeza; 8. Reprografia; 

Nível de Escolaridade: (F) 

Ensino Fundamental; (M) 

Ensino Médio; (S) Ensino 

Superior. 

2. Segurança; 9. Telecomunicações; 

Situação do 

Contrato: (A) 

Ativo Normal; (P) 

Ativo Prorrogado; 

(E) Encerrado. 

      

3. Vigilância; 10. Manutenção de bens móveis 

Quantidade de 

trabalhadores: (P) 

Prevista no 

contrato; (C) 

Efetivamente 

contratada. 

      

4. Transportes; 11. Manutenção de bens imóveis            

5. Informática; 12. Brigadistas                 

6. Copeiragem; 
13. Apoio Administrativo – Menores 

Aprendizes   

              

7. Recepção; 14. Outras                 

Fonte:DIT/SIASG                           

 

5.6) Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 

- Absenteísmo 

Não ocorreu registro durante o período de 2011. 

 

- Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais 

Não ocorreu registro durante o período de 2011. 

 

- Rotatividade (turnover) 

Não ocorreu registro durante o período de 2011. 

 

- Educação Continuada 

Não ocorreu registro durante o período de 2011. 
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- Disciplina 

Não ocorreu registro durante o período de 2011. 

 

- Aposentadoria versus reposição do quadro 

Não ocorreu registro durante o período de 2011. 

 

6. TRANSFERÊNCIAS  

6.1) INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO 

6.1.1) Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2011 

6.1.2) Quantidade dos instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três 

últimos exercícios 

6.1.3) Informações sobre o conjunto dos instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 

2012 e seguintes 

6.2) Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênio, termos de cooperação e 

contratos de repasse 

6.2.1) Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse 

6.3) Análise Crítica sobre a situação da gestão das transferências vigentes no exercício e seus 

efeitos no médio e longo prazo 

- Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de inadimplente 

[texto] 

- Situação das transferências efetuadas no exercício frente o disposto no artigo 35, do decreto 

93.872/86 e do art. 12, § l º, do decreto 6.752/2009, com a redação dada pelo decreto 6.993/2009, 

ou legislação que o altere 

[texto] 

-Evolução das transferências efetuadas nos três últimos exercícios, quanto à quantidade e 

volume de recursos transferidos 

[texto] 

- Medidas adotadas para gerir as transferências no exercício de 2011 

[texto] 

- Análise da evolução das prestações de contas referentes às transferências expiradas até 2011, 

quanto à conformidade das prestações de contas com os prazos regulamentares 

[texto] 

- Análise da evolução das análises das prestações de contas referentes às transferências 

expiradas até 2011, quanto à eficiência e eficácia dos procedimentos adotados, bem como quanto 

à disponibilidade adequada de recursos humanos e materiais para tanto 

[texto] 

- Estruturas de controle definida para o gerenciamento das transferências, informando, 

inclusive, a capacidade de fiscalização in loco da execução dos planos de trabalho contratados 

[texto] 

- Outras questões relevantes 

[texto] 

[texto] 

- Aposentadoria versus reposição do quadro 

[texto] 
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7. DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV 
QUADRO A.7.1 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E 

SCONV  

 

 
 

8. TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS 

8.1)Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93  
Quadro A.8.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da 

obrigação de entregar a DBR 

Quantidade 

Detentores de Cargos e 

Funções obrigados a entregar 

a DBR  

Situação em relação às 

exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar 

a DBR 

Posse ou Início do 

exercício de Função 

ou Cargo 

Final do 

exercício da 

Função ou 

Cargo 

Final do 

exercício 

financeiro 

Autoridades (Incisos I a VI do 

art. 1º da Lei nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a DBR       

Entregaram a DBR       

Não cumpriram a obrigação       

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a DBR       

Entregaram a DBR       

Não cumpriram a obrigação       

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função de 

Obrigados a entregar a DBR 12     

Entregaram a DBR       
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Confiança ou em comissão) Não cumpriram a obrigação       

Fonte: Setor Pessoal CRBEL 

8.2) Análise Crítica 

- Providências adotadas pela UJ em relação às pessoas que não cumpriram a obrigação de 

entregar a DBR 

Não ocorreu nenhum registro de falta de cumprimento durante o  exercício de 2011. 

 

- Identificação da unidade interna (departamento, gerência, etc.) incumbida de gerenciar a 

recepção das DBR 

Setor Pessoal CRBEL. 

 

- Existência ou não de sistema informatizado para esse gerenciamento 

Não existe. 

 

- Forma de recepção das DBR: se em papel ou se há sistemática de autorização eletrônica da 

autoridade ou servidor para acesso às informações constantes da base de dados da Receita 

Federal do Brasil e como esse acesso se dá 

Há autorização dos servidores para acesso às informações das IRPF. 

 

- Realização ou não de algum tipo de análise, pela a UJ, das DBR com o intuito do identificar 

eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida 

Não ocorreu nenhum registro durante o  exercício de 2011. 

 

- Forma de guarda das DBR diante da necessidade de preservação do sigilo fiscal das 

informações 

A UJ somente capta a autorização de acesso ao IRPF, as informações específicas são acessadas 

pela Funai Brasília.  

 

 

 

 

9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  

9.1) Estrutura de controles internos da UJ 
Quadro A.9.1 - Estrutura de controles internos da UJ 

Aspectos do sistema de controle interno Avaliação 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

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. 
   x  

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os 

servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  
 x    

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.  x    

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.  x    

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 

documentos formais. 
   x  

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. 

 x    

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras 

das responsabilidades. 
 x    

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.  x    

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 

planejados pela UJ. 
  x   
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Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.    x  

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas 

da unidade. 
   x  

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. 

 x    

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.  
x     

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: 

 

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. 
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(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. 

 

10. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

10.1) Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

Quadro A.10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 
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 

em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos 

e matérias primas. 

  x   

Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados? *  
 

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente 

adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior 

quantidade de conteúdo reciclável. 

  x   

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados 

por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. 

produtos de limpeza biodegradáveis). 

  x   

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a 

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. 

  x   

Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos? 
 

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor 

consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 
   x  

Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia? 

Computadores, 

Centrais de ar 

condicionado, 

adquiridos no final do 

exercício, ainda sem 

poder mensurar a 

alteração do consumo 

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 

poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 
Não ocorreram 

aquisições de 

veículos na UJ em 

2011. 

Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? 

texto 

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 
  x   

Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios? 

texto 

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens/produtos. 
   x  

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

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.  

Não ocorreram 

projetos em 2011. 

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. 
 x    

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica. 
 x    
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Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

Reuniões com os 

servidores e palestras 

com equipe de 

sustentabilidade da 

prefeitura (em Belém) 

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade 

de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus 

servidores. 

 x    

Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

Reuniões com os 

servidores e palestras 

com equipe da 

prefeitura (em Belém) 

Considerações Gerais: questionário analisado pelo Coordenador Regional Substituto, Chefe 

da DIT e pregoeiro. 
     

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 válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no 

contexto da UJ. 

* Os critérios de sustentabilidade ambiental utilizados nas licitações por esta UJ se baseiam 

principalmente na Instrução Normativa nº 01/SLTI/MPOG, de 18.01.2010, nas Normas Técnicas da 

ABNT (NBR 5531/1990; NBR NM 250/2001 e NBR NM 251/2001), combinado com as 

Certificações do INMETRO (BR 0236 398; BR 026966 e BR 0250078); para aquisição de 

cartuchos para impressora (ABNT/NBR ISSO/IEC 19752/2006; ABNT NBR ISSO/IEC 

19798/2006 e Decisão TCU nº 1622/2002; para material de expediente, Normas Técnicas ABNT 

15236/2005;  para serviços de limpeza utilizando critérios especiais de aquisição de produtos 

biodegradáveis, em conformidade com o INMETRO, em obediência aos art. 14 e 15 do Decreto 

79.094/77, de 05.01.1977, que regulamenta a Lei nº 6.360/76, 23.09.1976, que dispõe sobre a 

Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e 

Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências.  
 

11. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

11.1) 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 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 

PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2011 EXERCÍCIO 2010 

BRASIL 

Pará Σ Σ 

Belém 7 7 

Altamira 19 19 

Subtotal Brasil 26 26 

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 26 26 

Fonte:SPIUNET 

 
Quadro A.11.2 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS 
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DE TERCEIROS PELA UJ 

EXERCÍCIO 2011 EXERCÍCIO 2010 

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 0 0 

Fonte: SPIUNET 

 

Quadro A.11.3 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel 

Despesa com 

Manutenção no 

exercício 

Valor 

Histórico 

Data da 

Avaliação 

Valor 

Reavaliado 
Imóvel Instalações 

194010 0427001825000 21 5  05/03/01 302.097,62 9.034,00 0 

194010 0427003275008     201.665,73   

194010  21 5      

194010 0371000015006 22    8.074.800   

194010 0391000015000 22    29.157.400   

194010 0399000035007 22    7.106.194   

194010 0411002265002 22    41.372.502   

194010 0411002275008 22    144.289.878   

194010 0411002405009 22    38.783.425   

194010 0411002415004 22    12.788.162   

194010 0411002485002 22    66.167.508   

194010 0411003635008 22    33.356.849   

194010 0501000345008 22    133.713.125   

194010 0509000125003 22    18.767.200   

194010 0545000015000 22    6.323.308   

194010 054500005501 22    35.025.258   

194010 0545000065007 22    18.366.733   

194010 0545000095003 22    3.491.621   

194010 05450000375006 22    154.694.006   

194010 0555000025002 22    869.653   

194010 0555000035008 22    8.865.024   

194010 0555000045003 22    290.240.788   

194010 0559000055001 22    161.278   

194010 0559000065007 22    22.046   

194010 0589000425005 22    6.323.308   

194010 0593000015000 22    5.296.409   

Total  Σ 

Fonte:Siafi e Spiunet 

 

11.2) Análise Crítica sobre a gestão de imobilizados sob sua responsabilidade 

           As informações constantes neste quadro tem origem em documentos e arquivos da 

CRBEL. O acesso ao sistema SPIUNET é centralizado na sede da Funai em Brasília, restringindo o 

acesso as informações. Essas informações foram obtidas por meio das contas 142111002 e 
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142111009 do SIAFI. As informações sobre Terras Indígenas também são centralizadas na Funai-

Brasília, na Diretoria de Proteção Territorial. O imóvel com RIP 0427003275008 está sob a carga 

da Funasa, desde a transferência de atribuições, em 1999 (medida provisória n. 1911-8), aguardando 

procedimento de regularização no SPU. O imóvel que abriga a sede de Altamira possui Certidão de 

Registro de Imóvel (Doc), no entanto, fomos informados pela sra. Ivette Mello do SPU, por meio de 

telefone, que consta processo de cessão do bem para a Universidade Federal do Pará UFPA  

12. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

12.1) Gestão de Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada 

13. CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL  

13.1) Despesas Com Cartão de Crédito Corporativo 

13.1.1)Relação dos portadores de cartão de crédito corporativo na unidade e utilização no 

exercício 

13.1.2)Utilização dos cartões de crédito corporativo da unidade  

15. DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU OU EM RELATÓRIOS DE 

AUDITORIA DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO  

15.1) Deliberações do TCU atendidas no exercício 

Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

 

15.2) Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício 

Quadro A.15.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento 

no exercício 

15.3) Recomendações do OCI atendidas no exercício 

Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 

15.4) Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício 

Quadro A.15.4 -Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de 

atendimento no exercício 

16. RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

16.1)Recomendações da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendidas no 

exercício 

16.2)Recomendações da unidade de controle interno ou de Auditoria Interna pendentes de 

atendimento 
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17. DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL 

17.1)Declaração do contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis 

Quadro B.1.1 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício refletem 

corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada. 

Quadro B.1.2 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício corretamente a 

situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada. 

 

 
 

26. CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES (ITEM 16 DA PARTE “C” DO ANEXO II DA DN 

TCU Nº 108/2010 

26.1) Contratação de consultores na modalidade “produto”, no âmbito dos projetos de 

cooperação técnica com organismos internacionais 

26.2) Análise Crítica 

30. TERMOS DE PARCERIA (PARTE C, ITEM 38, DO NANEXO II DA DN Nº 108/10)  

 30.1)Avaliação do Termo de Parceria Celebrado pela Unidade Jurisdicionada  

30.1) Valores repassados em razão de termos de parceira firmados 

30.3)Estrutura de Acompanhamento dos Resultados dos Termos de Parceria Firmados 

30.4)Avaliação dos resultados obtidos com a Parceria 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 Principais ações desenvolvidas e os efeitos positivos ou negativos da UJ 

A atuação da CR de Belém se baseia sempre na premissa de que os povos indígenas estão 

entre os segmentos da população brasileira com os piores índices sociais, considerando os 

principais indicadores de saúde, educação, segurança e vulnerabilidade. Desta forma se busca a 
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construção de um modelo de desenvolvimento sócioeconômico, ambiental e cultural adequado à 

realidade indígena, que contemple tanto a necessidade de geração de renda e aumento do bem-estar 

físico quanto exigências de preservação dos recursos naturais e dos aspectos culturais distintos das 

sociedades indígenas. 

De uma maneira geral, pode-se afirmar que a principal ação levada a efeito por esta CR 

durante o exercício de 2011, foi o acompanhamento do Plano Emergencial voltado para as terras 

indígenas da região de Altamira, afetadas pela UHE Belo Monte, que exigiu esforços em todas as 

suas instâncias no sentido de que a execução dos programas e ações acordados juntos às 

comunidades indígenas fossem cumpridos minimamente. 

As demais ações sinalizadas na introdução e no tópico de estratégias de atuação frente às 

responsabilidades institucionais deste relatório de gestão expressam a dimensão dos desafios e 

trabalhos em 2011 que tiverem que ser desenvolvidos considerando a insuficiências de quadros de 

servidores experimentados na atividade meio e a inexperiência do quadro de novos contratados via 

concurso que foram disponibilizados para dar conta do cotidiano nas atividades fim, ou seja, junto 

às aldeias e às diversas etnias que as compõem. 

 Dentre as principais medidas que deverão ser adotadas pela UJ, nos exercícios seguintes, 

para corrigir os possíveis desvios dos objetivos traçados no exercício em 2011, temos a necessidade 

de elaborar planos de trabalho mais abrangentes que envolvam todo o cenário de desafios 

enfrentados pela CR de Belém, como, por exemplo, situações de vulnerabilidade social, econômica 

e ambiental verificados em várias terras indígenas. Neste caso, a transversalidades das ações em 

favor dos povos indígenas perpassam pelas questões de saúde, educação, cidadania, reconhecimento 

das formas de organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e a garantia dos direitos 

sobre as terras que tradicionalmente ocupam, algumas delas fortemente impactadas por interesses 

econômicos externos.  

 Torna-se crucial neste processo o protagonismo indígena em todas as fases de negociações 

que envolvam seus interesses. Em função disso, o Comitê Regional tem que ser a instância máxima 

de discussão de programas, planejamentos e projetos em cada exercício, necessitando para que isto 

ocorra a incrementação e atuação de fato do referido comitê. 

 No plano interno, urge a incrementação de um programa de requalificação dos de servidores 

mais antigos, aproveitando a carga de experiência adquirida na capacitação e orientação aos recém 

empossados, dinamizando desta forma, o aproveitamento de todo potencial disponibilizado de 

recursos humanos. 
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ANEXOS 

I - 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 108/2010 

II - 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 108/2010  

III - 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 108/2010 

IV - 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 108/2010 

 

a) Os efeitos (positivos ou negativos) na taxa interna de retorno decorrentes da 

variação cambial, atraso na execução do cronograma físico, alterações contratuais 

etc; 

[texto] 

 

b) Os impactos sobre o fornecimento dos bens e serviços objetos dos contratos. 

[texto] 

 
 

V - 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 108/2010  

 

VI - 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 

108/2010  

 

VII - 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 108/2010  

 

VIII - 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 108/2010 
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IX – TERRAS INDÍGENAS JURISDIÇÃO UJ BELÉM 

 
 
 


