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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 

 

 

AER – Administração Executiva Regional 

AGU – Advocacia Geral da União 

CEF – Caixa Econômica Federal 

CGE – Coordenação-Geral de Educação 

CGETNO – Coordenação-Geral de Etno-desenvolvimento 

CGGAM – Coordenação-Geral de Gestão Ambiental e Territorial 

CGIIRC – Coordenação-Geral de Índios Isolados e Recém Contatados 

CGMT – Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial 

CGU – Controladoria-Geral da União 

CR – Coordenação Regional 

CRCLP – Coordenação Regional de Centro Leste do Pará 

CTL – Coordenação Técnica Local 

DIT – Divisão Técnica Administrativa 

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

DPF – Departamento de Polícia Federal 

DPT – Diretoria de Proteção Territorial 

FPE – Frente de Proteção Etnoambiental  
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FUNAI – Fundação Nacional do Índio  

GATI - Projeto de Gestão Ambiental e Territorial Indígena 
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INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social   

MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome 

MEC – Ministério da Educação  
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MPF – Ministério Público Federal 

ND – Natureza de Despesa 

NESA – Norte Energia S/A 

ONG – Organização não Governamental 

PAC – Plano de Aceleração do Crescimento  

PBA – Plano Básico Ambiental 
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PNGATI – Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas 

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento  

Port. – Portaria 

PPA – Plano Plurianual  

PTRES – Programa de Trabalho Resumido 
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RG – Relatório de Gestão 

RIP – Registro Imobiliário Patrimonial 

RNC – Registro de Nascimento Civil  

RP – Restos a Pagar 

SEAD – Serviço Administrativo 

SEMA-PA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado do Pará 

SEGAT - Serviço de Gestão Ambiental e Territorial 

SEPE - Serviços de Proteção e Promoção Etnoambiental – vinculado às Frentes de Proteção. 
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T.I. – Terra Indígena 

TCU – Tribunal de Contas da União 

TI – Tecnologia da Informação 

TIARG – Terra Indígena Alto Rio Guamá 

TR- Termo de Referência 
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL 

Quadro 1.1.1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 
Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério da Justiça Código SIORG: 000316 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Coordenação Regional Centro Leste do Pará 

Denominação Abreviada: CRCLP 

Código SIORG: 88256 Código LOA: Nao é o caso desta UJ Código SIAFI: 194010 

Situação: ativa 

Natureza Jurídica: Fundação do Poder Executivo 
CNPJ: 00.059.311/0004-79

 

Principal Atividade: Administração Pública em Geral 
Código CNAE: 8411-6/00 

Telefones/Fax de contato:  (093) 35162956 (093) 35154026 (093) 35152951 

Endereço Eletrônico: crcentroleste.pa@funai.gov.br 

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

Endereço Postal: R. Coronel José Porfírio, anexo ao Campus da UFPA, Bairro Sâo Sebastião, Altamira-PA. CEP: 68370-000 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 LEI Nº 5.371, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1967. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

 Decreto Nº  7.056 de 28/12/2009,   Dec 7.778 de 27 de julho de 2012, Port. 1.733 de 27 de dezembro de 2012.  

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  Funai Brasília Sede 

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

19208  Funai Brasília Sede 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

194088 19208 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.371-1967?OpenDocument
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1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS  

Coordenador Regional – Definida a atribuição conforme Art. 21, do DECRETO Nº 7.778, DE 27 

DE JULHO DE 2012 c.c. Art. 202, da Portaria 1.773, de 27 de dezembro de 2012: “Às 

Coordenações Regionais compete: I - supervisionar técnica e administrativa das coordenações 

técnicas locais, exceto aquelas que estejam sob subordinação das Frentes de Proteção 

Etnoambiental, e de outros mecanismos de gestão localizados em suas áreas de jurisdição, e 

representar política e socialmente o Presidente da FUNAI na região; II - coordenar e monitorar a 

implementação de ações relacionadas à administração orçamentária, financeira, patrimonial e de 

pessoas, realizadas pelas Frentes de Proteção Etnoambiental; III - coordenar, implementar e 

monitorar as ações de proteção territorial e promoção dos direitos socioculturais dos povos 

indígenas; IV - implementar ações de promoção ao desenvolvimento sustentável dos povos 

indígenas e de etnodesenvolvimento econômico; V - implementar ações de promoção e proteção 

social; VI - preservar e promover a cultura indígena; VII - apoiar a implementação de políticas para 

a proteção territorial dos povos indígenas isolados e de recente contato; VIII - apoiar o 

monitoramento territorial nas terras indígenas; IX - apoiar as ações de regularização fundiária de 

terras indígenas sob a sua jurisdição, em todas as etapas do processo; X - implementar ações de 

preservação do meio ambiente; XI - implementar ações de administração de pessoal, material, 

patrimônio, finanças, contabilidade e serviços gerais. XII - monitorar e apoiar as políticas de 

educação e saúde para os povos indígenas. XIII - elaborar os planos de trabalho regional; e XIV - 

promover o funcionamento do Comitê Regional em sua área de atuação.  

Comitê Regional – Decreto 7.778, Art. 9
o
, A FUNAI instituirá Comitês Regionais para cada 

Coordenação Regional. § 1
o
 Os Comitês Regionais serão compostos por Coordenadores Regionais, 

que os presidirão, Assistentes, Chefes de Divisão e de Serviços, Chefes das Coordenações Técnicas 

Locais, representantes indígenas locais e de órgãos e entidades da administração pública federal, na 

forma do regimento interno da FUNAI. § 2
o
 As reuniões dos Comitês Regionais ocorrerão 

ordinariamente uma vez por semestre e, extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente 

ou pela maioria de seus membros. § 3
o
 O quórum para a realização das reuniões dos Comitês 

Regionais será de, no mínimo, cinquenta por cento dos membros votantes e as deliberações 

ocorrerão por maioria simples de votos, excetuados casos previstos no regimento interno em que se 

exijam quórum qualificado. § 4
o
 Em caso de impedimento do membro titular, ele será representado 

por seu substituto legal. § 5
o
 Os Comitês Regionais poderão, por intermédio do Presidente ou por 

decisão de seu plenário, convidar outros órgãos e entidades da administração pública federal, 

estadual e municipal, técnicos, especialistas, representantes de entidades não governamentais, 

membros da sociedade civil e da CNPI para prestar informações e opinar sobre questões 

específicas, sem direito a voto, na forma do regimento do Comitê Regional. § 6
o
 A representação 

indígena de que trata o § 1
o
 não será exercida por servidores públicos federais.  

 

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 - DIT– Portaria 1.733, Art. 203, compete: I - prestar apoio técnico à elaboração 

dos planos de trabalho regionais sob responsabilidade da Coordenação Regional; II - coordenar e 

supervisionar tecnicamente a implementação, pelas Coordenações Técnicas Locais, dos planos, 

projetos e atividades; III - coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas à 

administração orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoas, pelos Serviços que integram a 

Coordenação Regional, pelas Coordenações Técnicas Locais e pelas Frentes de Proteção 

Etnoambiental; IV - coordenar e supervisionar a execução orçamentária e financeira dos projetos e 

atividades de monitoramento territorial, gestão ambiental, etnodesenvolvimento econômico, 

realizada pelo Serviço de Gestão Ambiental e Territorial - SEGAT e pelas Coordenações Técnicas 
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Locais; V - realizar o planejamento e orientar a execução orçamentária e financeira relativos aos 

projetos e atividades de promoção e proteção dos direitos sociais dos povos indígenas, em 

consonância com as diretrizes e orientações técnicas emanadas da Coordenação- Geral de Promoção 

dos Direitos Sociais - CGPDS; VI - coordenar, supervisionar e apoiar a execução de projetos e 

atividades de promoção e proteção dos direitos sociais das comunidades indígenas, realizada pelas 

Coordenações Técnicas Locais; VII - realizar o planejamento e orientar a execução orçamentária 

e financeira relativos às ações de educação diferenciada e especifica para os povos indígenas, em 

consonância com as diretrizes e orientações técnicas emanadas da Coordenação-Geral de Promoção 

a Cidadania - CGPC; VIII - prover os meios logísticos necessários à execução das ações de 

regularização fundiária de terras indígenas sob a sua jurisdição em todas as etapas do processo; e 

IX - prover os meios logísticos necessários à execução das ações da Corregedoria e da Auditoria 

Interna; X - controlar, sistematizar e consolidar informações sobre planejamento, programação e 

execução orçamentária, física e financeira, quanto ao alcance das metas e indicadores das ações sob 

responsabilidade da Coordenação Regional; e XI - supervisionar a execução das ações voltadas à 

preservação e proteção do patrimônio cultural indígena. 

 

Serviço Administrativo - SEAD – Art. 205, Portaria 1.733, compete: executar as atividades de 

apoio administrativo; II - programar e executar as atividades relativas às áreas de administração, 

material e patrimônio, transporte e manutenção, documentação, obras e serviços, informática e 

telecomunicações; III - orientar e acompanhar as atividades inerentes à gestão de pessoas; em 

consonância com as diretrizes emanadas da Coordenação- Geral de Gestão de Pessoas da FUNAI; 

IV - controlar e executar as atividades inerentes às áreas de protocolo, arquivo, recebimento e 

expedição de documentos e publicação dos atos administrativos; e V - realizar as atividades de 

concessão de diárias e passagens e monitorar a apresentação das respectivas prestações de contas, 

no âmbito da Coordenação Regional. 

 

Serviço de Planejamento e Orçamento - SEPLAN – Art. 208, Portaria 1.733, compete: I - 

planejar, executar e controlar as atividades relativas à administração orçamentária, financeira, 

patrimonial e contábil dos 

recursos descentralizados pela FUNAI para a execução das ações sob responsabilidade da 

Coordenação Regional; II - executar e controlar as atividades relativas à administração 

orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos recursos descentralizados para a execução das 

ações sob responsabilidade das Frentes de Proteção Etnoambiental; III - elaborar Plano de 

Aplicação da Renda do Patrimônio Indígena e acompanhar a sua execução; IV - analisar as 

prestações de contas de convênios e de instrumentos congêneres; e V - elaborar e sistematizar 

informações relativas à execução das ações sob responsabilidade da Coordenação Regional; para 

compor a prestação de contas anual. 

 

Serviço de Gestão Ambiental e Territorial - SEGAT– Art. 204, compete: I - realizar diagnósticos 

regionais de gestão territorial e ambiental das terras indígenas jurisdicionadas à Coordenação 

Regional, em consonância com as diretrizes e orientações técnicas emanadas das Coordenações 

Gerais da FUNAI responsáveis por essas temáticas; II - elaborar os planos de trabalho das ações de 

monitoramento territorial, gestão ambiental, etnodesenvolvimento econômico, em articulação com 

as Coordenações Técnicas Locais, e em consonância com as diretrizes e orientações técnicas 

emanadas das Coordenações Gerais da FUNAI responsáveis por essas temáticas; III - apoiar, 

acompanhar e executar as ações de monitoramento territorial, gestão ambiental, 

etnodesenvolvimento econômico, em articulação com as Coordenações Técnicas Locais, e em 

consonância com as diretrizes e orientações técnicas emanadas das Coordenações Gerais da FUNAI 

responsáveis por essas temáticas; IV - elaborar relatórios de execução das atividades de 

monitoramento territorial, gestão ambiental e etnodesenvolvimento econômico em consonância com 

as diretrizes e orientações técnicas emanadas das Coordenações Gerais da FUNAI responsáveis por 

essas temáticas; V - promover a articulação e a interface das ações voltadas ao monitoramento 
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territorial, etnodesenvolvimento econômico e gestão ambiental das terras indígenas; VI - executar 

ações de qualificação de reivindicações por demarcações de terras indígenas, em consonância com 

as diretrizes e orientações técnicas emanadas da Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação 

- CGID; VII - apoiar e acompanhar a execução das ações de regularização fundiária de terras 

indígenas sob a sua jurisdição da Coordenação Regional, sob a coordenação da Diretoria de 

Proteção nTerritorial; VIII - acompanhar os processos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos que afetem terras indígenas, em consonância com as diretrizes e orientações 

técnicas emanadas da Coordenação- Geral de Gestão Ambiental - CGGAM; IX - apoiar e 

acompanhar as ações voltadas à proteção territorial dos grupos indígenas isolados em articulação 

com as Frentes de Proteção Etnoambiental, em consonância com as diretrizes e orientações técnicas 

emanadas da Coordenação-Geral de Políticas para Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - 

CGIIRC; e X - formular ações voltadas à educação para sustentabilidade das terras indígenas, em 

articulação com as Coordenações Técnicas Locais, e em consonância com as diretrizes e 

orientações técnicas emanadas da Coordenação Geral de Promoção da Cidadania, Coordenação 

Geral Etnodesenvolvimento e Coordenação-Geral de Gestão Ambiental. 

 

Coordenação Técnica Local – Art. 23. “Às Coordenações Técnicas Locais compete: I - planejar e 

implementar ações de promoção e proteção dos direitos sociais dos povos indígenas, de 

etnodesenvolvimento e de proteção territorial, em conjunto com os povos indígenas e sob 

orientação técnica das áreas afins da sede da FUNAI; II - implementar ações para a localização, 

monitoramento, vigilância, proteção e promoção dos direitos de índios isolados ou de recente 

contato em sua área de atuação, nos casos específicos de subordinação da Coordenação Técnica 

Local à Frente de Proteção Etnoambiental, conforme definido em ato do Presidente da FUNAI; III - 

implementar ações para a preservação e proteção do patrimônio cultural indígena; e IV - articular-se 

com outras instituições públicas e da sociedade civil para a consecução da política indigenista, em 

sua área de atuação.  

 

Frente de Proteção Etno-ambiental  - Art. 22 do Decreto 7.778,  “Às Coordenações das Frentes 

de Proteção Etnoambiental compete: I - proteger os povos indígenas isolados, assegurando o 

exercício de sua liberdade, cultura e atividades tradicionais; II - promover o levantamento de 

informações relativas à presença e localização de índios isolados; III - coordenar as ações locais de 

proteção e promoção dos povos indígenas de recente contato; IV - fornecer subsídios à Diretoria de 

Proteção Territorial para disciplinar o ingresso e trânsito de terceiros em áreas com a presença de 

índios isolados; e V - supervisionar técnica e administrativamente as coordenações técnicas locais 

que estiverem sob sua subordinação. § 1o  As Frentes de Proteção Etnoambiental serão dirigidas por 

coordenadores, sob a orientação e supervisão da Diretoria de Proteção Territorial. § 2
o
 Ato do 

Presidente da FUNAI definirá as áreas e terras indígenas de atuação das Coordenações das Frentes 

de Proteção Etnoambiental. § 3
o
 As Coordenações das Frentes de Proteção Etnoambiental poderão 

ter sob sua subordinação Coordenações Técnicas Locais, na forma definida em ato do Presidente da 

FUNAI. ”. Combinado com o artigo Art. 213, da Portaria 1.733, aos Serviços de Proteção e 

Promoção Etnoambiental - SEPE compete: I - executar ações voltadas à localização, 

monitoramento, vigilância, proteção e promoção dos direitos de índios isolados ou de recente 

contato; II - prestar apoio técnico, logístico e operacional necessários à realização das atividades de 

campo; III - elaborar relatórios sobre a execução e resultados das IV - zelar, guardar e realizar a 

manutenção dos instrumentos de trabalho e patrimônios da FUNAI utilizados em campo. 
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1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS:  

 

Esta UJ tem seus macroprocessos finalísticos definidos no PPA 2012-2015, o qual 

estabelece as competências institucionais da Fundação Nacional do Índio, por meio dos seguintes 

objetivos:  

“Objetivos 943 – garantir aos povos indígenas a plena ocupação e gestão de suas terras, a partir da 

consolidação dos espaços, por meio da regularização fundiária, fiscalização e monitoramento das 

terras e proteção dos índios isolados, contribuindo para a redução de conflitos e para ampliar a 

presença do Estado democrático e pluriétnico de direito, especialmente em áreas vulneráveis; 

Objetivo 945 – implementar e desenvolver política nacional de gestão ambiental e territorial de 

terras indígenas, por meio de estratégias integradas e participativas com vistas ao desenvolvimento 

sustentável e à autonomia dos povos indígenas;  

Objetivo 948 – promover o acesso amplo e qualificado dos povos indígenas aos direitos sociais e 

de cidadania por meio de iniciativas integradas e articuladas em prol do desenvolvimento 

sustentável desses povos, respeitando sua identidade social e cultural, seus costumes e tradições e 

suas instituições;  

Objetivo 949 – preservar e promover o patrimônio cultural dos povos indígenas por meio de 

pesquisa, documentação, divulgação e diversas ações de fortalecimento de suas línguas, culturas e 

acervos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade; 

Objetivo 950 – articular as políticas públicas implementadas pelo governo federal junto aos povos 

indígenas compatibilizando suas estratégias de regionalização e sistemas de informação de modo a 

otimizar seus resultados, com desdobramentos territoriais;  

Objetivo 951 – promover e proteger os direitos dos povos indígenas de recente contato por meio 

da implementação de iniciativas que considerem sua situação de extrema vulnerabilidade física e 

cultural; 

Comite Regional 

ASTEC DIT 

Presidência da Funai 

Coordenação Regional 
DPT – Diretoria de 
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Coordenação Geral de 

Indios Isolados e de 

Recente Contato-CGIIRC 
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Objetivo 952 – promover os direitos dos povos indígenas a uma educação diferenciada em todos 

os níveis e a articulação e o acompanhamento das políticas públicas de educação com vistas à 

autonomia e à sustentabilidade desses povos, por meio da valorização da cultura e das suas formas 

de organização social”.  

Para o quadriênio 2012-2015 estes objetivos desdobram-se em metas e iniciativas cujos 

critérios estão descritos no referido PPA. No âmbito interno da Funai, estes objetivos  se vinculam 

às seguintes macroações com suas respectivas sub-ações:  

Promoção e desenvolvimento social dos povos indígenas: 

• Fomento e valorização dos processos educativos dos povos indígenas; 

• Proteção social dos povos indígenas (municípios até 50 mil hab.); 

• Promoção do etnodesenvolvimento em terras indígenas; 

• Gestão ambiental e territorial das terras indígenas; 

•  Proteção social dos povos indígenas 

Preservação cultural dos povos indígenas: 

• Preservação do conhecimento dos povos indígenas; 

• Pesquisa sobre populações indígenas; 

• Promoção do patrimônio cultural dos povos indígenas 

Fiscalização e demarcação de terras indígenas: 

• Fiscalização e monitoramento territorial das terras indígenas 

• Delimitação, demarcação e regularização das terras indígenas; 

• Promoção dos direitos dos povos indígenas de recente contato 

Ressalta-se que estes macroprocessos são definidos pela sede da Funai em Brasília, por meio 

das coordenações gerais, utilizando-se critérios temáticos. Por exemplo, a sub-ação “promoção do 

etnodesenvolvimento em terras indígenas” fica a cargo da coordenação geral de 

etnodesenvolvimento, que se encarrega de estabelecer metas e diretrizes para este conjunto de 

atividades. Às unidades jurisdicionadas cabe a execução das ações.   

1.5 MACROPROCESSOS DE APOIO 

 

Para os macroprocessos de apoio, está previsto no ppa o seguinte objetivo:  

“953 – promover a consolidação da reestruturação organizacional da Funai, com vistas ao seu 

aperfeiçoamento institucional, por meio da implementação de projetos voltados à estruturação e 

melhoria dos processos de trabalho, capacitação intensiva de recursos humanos, suporte 

tecnológico e infraestrutura física” 

Internamente este objetivo desdobra-se no seguinte plano de trabalho resumido: 
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Administração da unidade. 

• despesas administrativas 

• adequação e modernização das unidades da Funai; 

• capacitação de indígenas para atuação nos comitês regionais; 

• capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação; 

• despesas obrigatórias 

A macro-ação e suas respectivas sub-ações são também definidas pela sede em Brasília, a 

qual define critérios de capacitação, formação dos comitês regionais, aquisição de materiais e 

equipamentos, estruturação das unidades, dentre outros.   

1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS 

 Os principais parceiros, para a execução das ações previstas no PPA, são: 

 Os sistemas de segurança do estado: Policia Federal, Policia Ambiental, Força Nacional, 

Policia Militar etc. 

 Orgãos Ambientais, como Ibama, ICMBio, Secretarias Estaduais e Municipais de Meio 

Ambiente. 

 No exercício de 2012, por consequencia do cumprimento de condicionante para a execução 

da obra da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, a Norte Energia S.A, figurou como parceira em 

determinadas ações. 

 Em relação aos indígenas Tembé, é de grande valia a parceria com a Universidade Federal 

do Pará e com a SEMA, que fornecem bolsas para estudantes de terceiro grau e a “bolsa floresta”, 

como forma de incentivo à educação e à preservação florestal, respectivamente. 

 A Defensoria Publica do Estado do Pará, o INSS e o Cartorio de Registro Civil foram 

determinantes para as ações de seguridade social. 

   

 

2. INTRODUÇÃO 

O Relatório de Gestão está estruturado conforme os termos do art. 70 da Constituição 

Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da 

Decisão Normativa TCU nº 119 e 121/2012 e da Portaria TCU nº 150/2012 e das orientações do 

órgão de controle interno (Portaria CGU-PR nº 133/2013). 

Os itens 3.3, 11.3 a 11.5 da parte A e 1, 2, 4 a 15, 17 a 30, 32 a 37 e 39 a 47 da parte B e a 

parte C do anexo II da DN TCU nº 119/2012 não se aplicam à natureza jurídica da UJ. 

Suprimimos as seguintes informações, por não serem de competência desta UJ, mas sim 

da UJ-Funai-Brasilia-Sede (Cod Siafi 194035): Sistemas de Correição; Quadro A.4.1, Itens 3 e 4 da 

DN 119 (Planejamento Estratégico e Programas de Execução); quadro A.4.1; A.4.3; A.4.5; A.4.6; 

A.5.1; A.5.13 a A.5.24; AA.10.6.9 a A.6.13; A.6.16; A.8.1; A.10.1 a A.10.4; Itens 16, 31 e 38 da 

Parte B, do Anexo II da DN 119/12; A.4.3 a A.4.6.    

Os itens- quadros A.4.11; A.4.14; A.4.15; A.5.8 a A.5.12, A.6.15; A.6.18; A.7.2; A.6.15; 

A.6.18; A.7.2; A.5.5 e A.5.6, do anexo II da DN TCU nº 119/2012, apesar de aplicarem à natureza 

da Unidade, não ocorreram no período. 

Os itens referentes à natureza de contratos e convênios com terceiros: 6.3.3 a 6.5.10.1 foram 

suprimidos por não se aplicarem à natureza do instrumento aplicado na UJ. 

 
As principais realizações da gestão no exercício   
 As principais ações executadas em 2012 no Programa de Proteção e Promoção dos Direitos 

dos Povos Indígenas são: 
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1) Fiscalização e Proteção Territorial 

 As ações de fiscalização e monitoramento territorial centraram-se na realização de: 

Fiscalização na T.I. Arara; Operação na T.I. Cachoeira Seca, em face à retirada ilegal de madeira; 

operação na T.I. Alto Rio Guamá; interdição do garimpo Madalena (T.I Curuá); fiscalização na T.I. 

Apyterewa; vistorias na área do garimpo Manelão (T.I. Trincheira Bacajá), para planejamento de 

ação de interdição; vistorias para coleta de dados e definição dos pontos onde serão construídos 

postos de vigilância e bases operacionais da FUNAI (Rio das Pedras, Riozinho do Anfrisio, 

Apiterewa, Campo Verde, Bakajaí etc.); expedições extraordinárias para apuração da ocorrência de 

crimes ambientais; acompanhamento, por parte dos servidores da CR, dos trabalhos de 

levantamento e avaliação de benfeitorias de ocupantes não indígenas na TI Arara da Volta Grande 

do Xingu. 

  

2) Gestão Ambiental e Etnodesenvolvimento: 

Processos de formação 

Capacitação em Associativismo e apoio à fundação e registro das Associações indígenas da 

etnia Parakanã do município de Altamira; Formação com os servidores (mini-oficina de elaboração 

de projetos comunitários, organização social e mapeamento etnoambiental). Formação com os 

indígenas (organização social: com as associações indígenas: ABEX, TAPERA KURARA, 

INSTITUTO DJORE). 

Projetos de etnodesenvolvimento 

Acompanhamento do Projeto 029/2011 PDRS Xingu – Centro de Tecnologia de Produtos da 

Sociobiodiversidade (juntamente com AIMA, AMORA e ISA). Acompanhamento do Projeto 

Arubé na aldeia Terrãwangã/TI Arara da Volta Grande do Xingu junto com a Associação Sabor 

Selvagem. Participação no curso dos Programas de Políticas Públicas Federais: Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), Programa de Garantia do Preço Mínimo dos Produtos da 

Sociobiodiversidade (PGPMBio) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferecido 

pelo ICMBio Altamira. Elaboração do Projeto de Fortalecimento da Cadeia da Castanha para os 

Povos Indígenas do Médio Xingu proposto e aprovado no PDRS Xingu 2012.  

Gestão Ambiental 

Projeto GATI: participação da instalação do Conselho Regional do Núcleo Amazônia Oriental 

(Macapá maio/2012); planejamento em Altamira para 2012; participação no I Intercâmbio dos 

Povos Indígenas do Oiapoque, Wajãpí e Xikrin (Oiapoque dezembro/2012). Participação nos 

Conselhos Gestores das Unidades de Conservação da Terra do Meio (Resex Rio Xingu, Estação 

Ecológica Terra do Meio, Parque Nacional Serra do Pardo). Atualização do Acordo de Pesca do Rio 

Iriri juntamente com as comunidades indígenas Xipaya, Kuruaya, Arara e Kararaô, extrativistas das 

Resex do Rio Iriri e Riozinho do Anfrísio, ICMBio e Ministério Público.  

Licenciamento 

Acompanhamento de questões relativas às atividades produtivas e de gestão ambiental e outras 

dentro do processo de licenciamento de Belo Monte (apresentação dos Estudos Complementares do 

Rio Bacajá, “esclarecimentos” sobre o Trecho de Vazão Reduzida, mecanismo de transposição, 

reuniões de Comitês, audiências conciliatórias, entre outros). 

3) Promoção Social 

Na área de promoção social, destaca-se a continuidade das ações de promoção da cidadania 

para combate ao sub-registro, por meio da realização de “mutirões” nas aldeias ou encaminhamento 

de indígenas para 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.  

 Desse modo, foi realizado o apoio aos indígenas das Aldeias dos municípios de Altamira, 

Tomé-Açu, Capitão-Poço e Paragominas para emissão de documentos básicos (carteira de 

identidade, certidão de nascimento, CPF, título de eleitor), para acesso aos Programas sociais do 

Governo Federal, com destaque para o Bolsa-Família, e acesso a benefícios previdenciários, 

especialmente salário-maternidade e aposentadoria. Nas TIs Apyterewa e Koatinemo, foi realizada 
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ação de cidadania para emissão dos documentos nas próprias aldeias, em parceria com o Balcão de 

Direitos a Defensoria Pública do Estado do Pará e do Cartório de Registro Civil de Altamira. 

 Também foi realizada ação de cidadania em parceria com o INSS, para concesssão de 

benefícios previdenciários, deslocando uma equipe do INSS que atendeu somente aos indígenas 

durante duas semanas, fazendo cerca de 250 atendimentos.  

4) Apoio às Frentes de Proteção Etnoambiental 
 Apoio e execução administrativa dos recursos das Frentes de Proteção, que chegaram a 

atigir mais de 95% na execução dos recursos destinados. 

5) Educação Indígena 

Execução do Termo de Cooperação entre UFPA/MEC e Funai, no fornecimento de bolsa 

auxilio aos estudantes indígenas Tembé de 3° Grau; apoio à pactuação dos território 

etnoeducacional do Médio Xingu, que teve como objetivo implementar modelo de gestão e 

organização escolar indígena na região dentre outras; intercâmbios educacionais com as 

Universidades Federais de Minas Gerais e São Carlos e também com os professores indígenas do 

Alto Rio Negro, dentre outras ações. 

 
As principais dificuldades da gestão no exercício 

As principais dificuldades encontradas para a execução de ações previstas no Plano 

Estratégico da Unidade foram, por um lado, a gestão administrativa, fragilizada pela falta de 

servidores e servidores capacitados; e de outro, a gestão política: (a) com o fim do Termo de 

Compromisso de Fortalecimento Institucional, vinculado ao processo de licenciamento ambiental 

da UHE Belo Monte, que reduziu a força de trabalho na sede e interrompeu o fornecimento de bens 

de consumo e serviços, que subsidiaram a UJ desde sua implementação em 2010; (b) a difícil 

gestão das Coordenções Técnicas Locais-CTLs vinculadas aos Povos Indigenas Tembé (Belém, 

Capitão Poço, Tomé Açu e Paragominas), com distâncias de mais de mil Km da sede, em Altamira, 

e problemas de gravissima complexidade, como por exemplo, a T.I. Alto Rio Guamá, que passa a 

mais de quarenta anos por processos de invasão e conseqüente degradação ambiental e (c) atraso 

nas descentralizações de recursos, causadas por contingenciamentos no exercício.  

Um dos aspectos de maior relevância para o exercício financeiro de 2012 foi a continuidade 

e o término do Termo de Compromisso entre FUNAI e Norte Energia S/A (NESA), responsável 

pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, assinado em 15 de setembro de 2010, em prol 

do fortalecimento institucional, como uma das condicionantes para o licenciamento da obra.  

Desde 2010, a NESA, no que se refere ao fortalecimento institucional da unidade da Funai, 

em Altamira, disponibilizou recursos humanos, bens de consumo, equipamentos diversos e 

serviços. Portanto, apesar de um leve incremento orçamentário, sentido nos créditos originários da 

União, comparando-se aos exercícios anteriores; podemos afirmar que a UJ não era totalmente 

gerida por recursos da Funai, mas também, por recursos compensatórios do impacto causado pela 

contrução da usina, na região do Médio Xingu. 

No caso dos recursos humanos, durante o Termo de Compromisso, representou praticamente 

50% da força de trabalho da UJ, possibilitando a contratação de pessoal tanto para a área fim, 

quanto para a área meio. 

No caso dos recursos consumíveis, o fornecimento de combustíveis por meio do Termo de 

Compromisso subsidiou quase que integralmente a unidade no exercício de 2012, mascarando a 

relação entre consumo e a provisão recebida da União, dessa forma, comprometendo a capacidade 

de empenho da UJ neste grupo de despesa. 

Com o término do Termo de compromisso em setembro de 2012, e o desligamento dos 

funcionários em dezembro do memso ano, a UJ teve aproximadamente 50% de sua capacidade de 

recursos humanos reduzida de forma drástica, sem compensação, e com uma projeção de gasto 

publico que não corresponde à realidade de consumo, o que gera um enfraquecimento do órgão 

diante de suas atribuições, que se mantiveram as mesmas. 

Dentre as atribuições da UJ, está o dever de cumprimento do Decreto nº 7.056, de 

28/12/2009, da Presidência da República, que define a reestruturação da FUNAI, extingue a figura 
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do posto indígena e cria a figura da CTL, cujo papel fundamental é adequar o atendimento às 

demandas específicas de cada local. No caso dos Tembé, a extinção dos postos indígenas não 

ocorreu concomitante à instalação das CTLs no interior, o que abriu uma vácuo na atenção a estes 

povos, dificilmente suprível pela unidade da Funai em Altamira, extremamente distante, com 

poucos servidores e assoberbada pelo acompanhamento do licenciamento da maior obra de 

infraestrutura em curso no pais, não ocorrendo a devida atenção aos problemas enfrentados pelos 

Tembé, principalmente no que se refere à fiscalização da T.I. Alto Rio Guamá. 

Houve índice insatisfatório de execução no programa de fiscalização da UJ (de apenas R$ 

61.241,63 - sessenta e um mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos), 

possivelmente causado pela baixíssima quantidade de servidores para a realização das atividades, 

considerando que a UJ possui a atribuição legal de fiscalizar 19 Terras Indígenas, perfazendo mais 

de cinco milhões de hectares e doze povos indígenas. Dessa forma, Terras Indígenas passíveis de 

fortíssimas pressões externas como Apiterewa, Cachoeria Seca e Alto Rio Guamá tornam-se 

vulneráveis pela ausência do estado na região. 
 

Terras indígenas sob jurisdição da CR Centro-Leste do Pará 

 Terra 

Indígena 

Municípios Etnia População 

Aprox. 

Área Total 

(Ha) 

Situação 

fundiária 

1 Alto Rio 

Guamá 

Garrafão do Norte, Nova 

Esperança do Piriá, 

Paragominas, Santa Luzia do 
Pará 

Tembé 1470 279.898 Regularizada  

2 Tembé Tomé-Açu Tembé  

 

280 

1.075 Regularizada 

3 Turé-

Mariquita 

Tomé-Açu Tembé 147 Regularizada 

4 Turé-
Mariquita II 

Tomé-Açu Tembé 594 Processo de 
Aquisição 

5 Maracaxi Aurora do Pará Tembé  Declarada 

6 Zo’é Óbidos Zo’é 260 668.566 Regularizada 

7 Ituna-Itatá Altamira, Anapu, Senador 
José Porfírio 

Isolados - 0 Em estudo 

8 Juruna do 

KM 17 

Vitória do Xingu Juruna 60 0 Em estudo 

9 Paquiçamba Vitória do Xingu Juruna 110 17.420 Regularizada 

10 Arara Volta  

Grande do 

Xingu 

Senador José Porfírio Arara 120 25.525 Declarada 

11 Arara Altamira, Brasil Novo, 
Medicilândia, Uruará 

Arara 270 274.010 Regularizada 

12 Cacheira 

Seca 

Altamira, Placas, Uruará Arara 90 733.688 Declarada 

13 Trincheira 
Bacajá 

Altamira, Anapu, São Félix 
do Xingu, Senador José 

Porfírio 

Xikrin 775 1.650.939 Regularizada 

14 Koatinemo Altamira, Senador José 
Porfírio 

Assurini 180 387.834 Regularizada 

15 Araweté Ig. 

Ipixuna 

Altamira, São Félix do Xingu, 

Senador José Porfírio 

Araweté 420 940.901  

16 Apyterewa Altamira, São Félix do Xingu Parakanã 480 773.470 Regularizada 

17 Kararaô Altamira Kayapó 60 330.838 Regularizada 

18 Xipaya Altamira Xipaya 100 178.723 Homologada 

19 Kuruaya Altamira Kuruaya 160 166.784 Regularizada 
 

Outro aspecto que cabe destacar refere-se à reorganização nos processos de planejamento e 
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execuções das ações de competência da UJ. A consolidação em 2012 de um novo modelo de 

solicitação e descentralização de recursos da Sede em Brasília às Regionais acarretou atrasos no 

repasse de recursos financeiros, o que inviabilizou a execução de algumas ações. 

O exemplo mais marcante foi o atraso nos recursos provenientes dos Planos de Trabalho de 

Etnodesenvolvimento e Gestão Ambiental, que somente foram descentralizados no final do mês de 

novembro, já bem próximo à data limite de empenho estipulada pelo Ministério do Planejamento. 

Dessa maneira, não foi possível apoiar ações respeitando os calendários agrícolas dos indígenas, 

inviabilizando a execução de todo o planejamento realizado para este objetivo, e sobrecarregando a 

rotina administrativa de final de exercício, fator determinante para o baixo desempenho 

orçamentário da unidade. 

A principal dificuldade da UJ está relacionada ao reduzido quadro de servidores lotados na 

sede administrativa, em Altamira, o que inviabiliza a ampliação das atividades de atenção aos 

direitos indígenas. A CR vem enfrentando, com o passar dos anos, a perda de seus servidores, seja 

por aposentadoria, por invalidez ou por tempo de serviço, remoções, e casos de atestados médicos 

por longos períodos de tempo; agregado a esses casos, nota-se sensivelmente o desinteresse de certo 

número de servidores pela dedicação exclusiva às suas atribuições, ou pelo desgaste natural dos 

anos, pois a maioria dos servidores tem mais de 20 anos de casa, com poucos casos de investimento 

em capacitações, para acompanhamento da evolução das leis, tecnologias e dos sistemas financeiros 

do governo.  

A sede UJ somente conta com 05 novos concursados, não sendo nenhum deles técnico na 

área administrativa. Ao analisarmos a composição do organograma da UJ, tomando com base dois 

setores administrativos, a exemplo: o SEAD – Serviço Administrativo, responsável pela gestão do 

patrimônio e compras; e o SEPLAN, Setor de Planejamento e Liquidação de Despesas; ambos 

somente possuem um servidor cada, não havendo substitutos. Não houve nenhum ingresso de novos 

servidores nos setores administrativos estratégicos, o que acarretará sérios reflexos, dentro de 

poucos anos, na manutenção do órgão indigenista local, caso não ocorra o investimento em recursos 

humanos.  

 

4. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 

4.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA. 

A Estrutura de Governança da FUNAI está definida no DECRETO Nº 7.778, de 27 de julho 

de 2012, em seu Art. 5
o
, que estabelece na estrutura organizacional os seguintes órgãos de direção e 

controle: Diretoria Colegiada, Conselho Fiscal, Comitês Regionais, Auditoria Interna, Corregedoria 

e Ouvidoria; suas atribuições são detalhadas na Portaria n.° 1.733, de 27 de dezembro de 2012, 

a seguir resumidas.  

A FUNAI é dirigida por seu Presidente (art. 7°, Portaria 1.773/2012) e pela Diretoria 

Colegiada (art. 9° e 10°), composta por três Diretores e pelo Presidente, que a presidirá. A Diretoria 

Colegiada se reunirá ordinariamente quando convocada pelo Presidente, e extraordinariamente 

quando convocada a qualquer tempo pelo Presidente ou pela maioria de membros. Sua competência 

é de estabelecer diretrizes e estratégias da FUNAI; acompanhar e avaliar a execução de planos e 

ações; determinar as medidas de ajustes necessárias ao cumprimento dos seus objetivos; examinar e 

propor ações para a proteção territorial e promoção dos povos indígenas; analisar e aprovar o plano 

de ação estratégica e a proposta orçamentária da FUNAI, e estabelecer metas e indicadores de 

desempenho vinculados a programas e projetos; analisar e aprovar o plano de aplicação da renda do 

patrimônio indígena, a ser submetido à análise e aprovação do Ministro de Estado da Justiça; 

analisar e aprovar relatório anual e prestação de contas com avaliação dos programas e ações na 

área de atuação da FUNAI; analisar e aprovar o plano anual de fiscalização das terras indígenas; 

analisar e aprovar as proposições remetidas pelos Comitês Regionais, dentre outras. 
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O Conselho Fiscal (art.11°) é composto por três membros, de notório conhecimento contábil, 

com mandato de dois anos, vedada a recondução, sendo dois do Ministério da Justiça, dentre os 

quais um será seu Presidente, e um do Ministério da Fazenda, indicados pelos respectivos Ministros 

de Estado e nomeados, juntamente com seus suplentes, pelo Ministro de Estado da Justiça. As 

reuniões do Conselho Fiscal ocorrerão ordinariamente, quatro vezes por ano e, extraordinariamente, 

sempre que convocadas por seu Presidente. 

Os Comitês Regionais (art. 12) serão compostos por Coordenadores Regionais, que os 

presidirão, Assistentes, Chefes de Divisão, e de Serviços, Chefes das Coordenações Técnicas 

Locais, representantes indígenas locais e de órgãos e entidades da administração pública federal, no 

numero máximo de 30 membros. As reuniões dos Comitês Regionais ocorrerão ordinariamente uma 

vez por semestre e, extraordinariamente, quando convocadas pelo seu Presidente ou pela maioria de 

seus membros. Aos Comitês Regionais compete (art. 200): colaborar na formulação de políticas 

públicas de proteção e promoção territorial dos povos indígenas em sua região de atuação; propor 

ações de articulação com os outros órgãos dos governos estaduais e municipais e organizações não 

governamentais; colaborar na formulação do planejamento anual para a região; e apreciar o 
relatório anual e a prestação de contas da Coordenação Regional. 

A Auditoria Interna – AUDIN (art. 26) compete: I - realizar auditoria de avaliação e 

acompanhamento da gestão, sob os aspectos orçamentário, financeiro, contábil, operacional,pessoal 

e de sistemas, objetivando maior eficiência, eficácia, economicidade, equidade e efetividade nas 

ações desenvolvidas pela FUNAI, consoante com o plano anual de atividades da auditoria interna; 

II - proceder à avaliação dos procedimentos administrativos e operacionais, no que se refere à 

conformidade com a legislação, regulamentos e normas a que se sujeitam; III - avaliar e propor 

medidas saneadoras, voltadas para a eliminação ou mitigação dos riscos internos identificados nas 

ações de auditoria; dentre outras atribuições. Dentro da estrutura da AUDIN, está a Coordenação 

de Gerenciamento de Risco – COGER, cuja competência é de: I - avaliar a necessidade e propor a 

implementação de planos de ação para mitigação de riscos; II - coordenar e disseminar a política de 

gerenciamento de riscos; III - monitorar os principais riscos associados a produtos, serviços, 

processos e sistemas da FUNAI; IV - elaborar, em articulação com a Coordenação de Auditoria, o 

plano e o relatório anual das atividades de auditoria interna; e V - orientar as unidades da FUNAI, 

no que se refere aos controles internos e às diretrizes emanadas dos órgãos de controle interno e 
externo, assim como sobre outros assuntos inerentes à sua área de atuação.  

A Corregedoria – CORREG (art. 31) compete: I - promover correição nos órgãos internos e 

unidades descentralizadas, para verificar a regularidade e eficácia dos serviços e propor medidas 

saneadoras de seu funcionamento; II - instaurar sindicâncias e processos administrativos 

disciplinares; III - examinar denúncias, representações e demais expedientes que tratam de 
irregularidades funcionais; IV - julgar e aplicar penalidades, dentre outras.   

A Ouvidoria – OUVI (art. 35) compete: I - encaminhar denúncias de violação dos direitos 

indígenas individuais e coletivos; À Coordenação da Ouvidoria - COUVID compete: I - coordenar o 

recebimento de denúncias, reclamações, sugestões, elogios e pedidos de informações sobre assuntos 

atinentes à atuação da FUNAI; dentre outros. 

4.2 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS 

 Quadro 4.2.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ  
 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe 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    
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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 e atividades da competência da UJ.  x    

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.    x  

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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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 

relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 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   

Análise Crítica: 
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Escala de valores da Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 

4.2.2 Análise Crítica 

Os sistemas de controle interno vêm aumentando nesta UJ, desde a instalação da sede 

administrativa da Coordenação Regional em Altamira, no ano de 2011. Em 2012, foi possível 

quantificar o consumo e racionalizar despesas. Controles de bens consumíveis, como, por exemplo, 

combustíveis; e de serviços, como telefonia, foram detalhados. No entanto, alguns quesitos são 

parcialmente observados como inválidos, haja vista a escassez de servidores para desempenho de 

funções como analise de riscos, estabelecimento de indicadores e planejamento de soluções em 

longo prazo, dentro do âmbito desta UJ. 

5. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

5.1.2 Informações Sobre Objetivos Vinculados a Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ 

Quadro 5.1.2.1 – Objetivos de programa temático de responsabilidade da UJ  

Identificação do Objetivo 

Código  Objetivo 0943 

Descrição 

Garantir aos Povos Indígenas a plena ocupação e gestão de suas terras, a partir da consolidação dos 

espaços e definição dos limites territoriais, por meio de ações de regularização fundiária, fiscalização e 

monitoramento das terras indígenas e proteção dos índios isolados, contribuindo para a redução de 

conflitos e para ampliar a presença do Estado democrático e pluriétnico de direito, especialmente em 

áreas vulneráveis. 

Programa  Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

Órgão Responsável Funai Centro Leste do Pará 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

   
 221.958,13 129.679,46   92.278,67  129.679,46  

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

       

       

 

5.1.2.2 Análise Crítica 

 Não foram determinadas metas orçamentárias para a UJ, no exercício de 2012, cuja 

competência é da Funai sede, UJ detentora do poder político de execução do PPA.  

 Os valores executados são provenientes dos recursos orçamentários dos PTRES: 
 045514- FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO TERRITORIAL DAS TERRAS INDÍGENAS – 

NACIONAL; 

 045525- DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS – 

NACIONAL; 

 045526 - LOCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE POVOS INDÍGENAS ISOLADOS – NACIONAL. 

Dentre as metas estabelecidas no PPA, houve investimento na estruturação das Frentes de 

Proteção Etnoambiental Cuminapanema dos Indígenas Zo´é (FPEC) e a Frente de Proteção 

Etnoambiental do Médio Xingu (FPEMX), contribuindo para o monitoramento de povos indígenas 

isolados e promoção dos direitos de povos de recente contato.  

A FPEC realizou no exercício de 2012 investimentos no sentido de estruturar a Frente, como 

aquisições de materiais permanentes e iniciou parcerias com a prefeitura de Santarém, no sentido de 

criar um ponto físico para o seu funcionamento. Quanto os trabalhos com indígenas isolados, foram 

realizados encontros para definição de estratégias, formando-se um grupo de interlocuções entre 
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especialistas da área, sistematizando informações técnicas sobre os isolados e Monitoramento dos 

sistemas sócio-ecológicos das Terras Indígenas do Tumucumaque, Paru D'este, Trombetas-

Mapuerae Nhamundá-Mapuera.  

A FPEMX realizou diversas expedições. Atualmente a Frente trabalha com cinco referências 

de grupos isolados, duas no bloco de terras indígenas da região do interflúvio Xingu/Bacajá, duas 

no bloco de TIs Kayapó no sul do estado e uma na região do rio Curuá. Entre as referências de 

grupos indígenas isolados, até o final de 2012, uma estava sendo considerada como prioridade – a 

referência na TI Ituna/Itatá, porque a portaria de restrição de uso necessitava de subsídios para ser 

prorrogada. Foram realizadas 07 expedições e 02 sobrevôos: Expedição Igarapé Ipiaçava; 

Expedição Igarapé Bacajaí – Limites Sul – Leste; Expedição Igarapé Bacajaí – Limites Norte – 

Nordeste; Expedição Igarapé Bacajaí – Itatá; Expedição ao Rio Bacajá nas proximidades da TI 

Ituna/Itatá (Três Morros); Expedição ao Rio Bacajá nas proximidades da TI Ituna/Itatá (Três 

Morros); Expedição ao Igarapé Bacajaí – Limite Norte e vistoria para o PV Bacajaí; sobrevôo 

Igarapé Ipiaçava e sobrevôo Igarapé Ipiaçava. 

É unânime a carência de servidores, apontadas pelos dois coordenadores como o principal 

fator de complicação de execução de atividades, tanto na parte administrativa, quanto na parte 

finalistica. A estrutura física também é a apontada como insatisfatória, haja vista que a as frentes 

não possuem sede própria; no caso da FPEC, ainda sem uma unidade administrativa física (não 

possuindo nem imóvel, nem telefone, ou internet etc.); no caso da FPEMX, suas instalações físicas 

estão dentro da sede da Coordenação Regional, que foi apontada pelo MPF/PA, como inadequadas 

em recomendação feita à Presidencia da Funai. 

Houve índice insatisfatório de execução no programa de fiscalização da UJ, possivelmente 

causado pela baixíssima quantidade de servidores para a realização das atividades, considerando 

que a UJ possui a atribuição legal de fiscalizar 19 Terras Indígenas, perfazendo mais de 05 milhôes 

de hectares e 12 povos indígenas. Terras Indígenas passíveis de fortíssimas pressões externas como 

Apyterewa, Cachoeria Seca e Alto Rio Guamá tornam-se vulneráveis pela ausência do estado na 

região.  

O investimento em recursos, tanto humanos, como de estrutura, fazem-se urgentes na UJ, 

como forma de cumprimento dos objetivos do programa. 

 

Quadro 5.1.2.1 – Objetivos de programa temático de responsabilidade da UJ  

Identificação do Objetivo 

Código  Objetivo 0945 

Descrição 

Implantar e desenvolver política nacional de gestão ambiental e territorial de terras indígenas, por meio 

de estratégias integradas e participativas com vistas ao desenvolvimento sustentável e à autonomia dos 

povos indígenas. 

Programa  Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

Órgão Responsável Funai Centro Leste do Pará 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

   

 98.763,64 4322,59   94.441,05 4.322,59 

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

       

       

 

5.1.2.2 Análise Crítica 

Os valores obtidos para a execução deste objetivo são provenientes dos seguintes PTRES: 
 045523 - PROMOÇÃO DO ETNODESENVOLVIMENTO EM TERRAS INDÍGENAS – NACIONAL; 

 045527 - GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL DAS TERRAS INDÍGENAS – NACIONAL. 
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Houve índice insatisfatório de execução no programa de Promoção ao Etnodesenvolvimento 

e Gestão desta UJ, causado principalmente pelo contigenciamento de recursos ao longo do ano. Os 

recursos orçamentários somente estiveram disponíveis nos últimos dias do exercício financeiro de 

2012. O atraso da programação financeira é fator determinante para a inadequação do órgão 

indigenista no cumprimento de suas atribuições. Seu efeito é sentido na parte finalistica, onde não 

são respeitados os calendários agrícolas indígenas, nem é fornecido o devido apoio nos casos de 

grandes obras de impacto, como estradas e hidrelétricas (Licenciamento). 

Somando-se a esse fator, a baixíssima quantidade de servidores para a realização das 

atividades é grave, considerando que a UJ possui a atribuição legal de garantir o 

etnodesenvolvimento a doze povos indígenas, tradicionalmente ocupantes de dezenove Terras 

Indígenas. O investimento em recursos humanos na UJ é, portanto, urgente. 

Apesar das dificuldades, foram realizadas ações como:  

 Acompanhamento dos Projetos 029/2011 PDRS Xingu e Arubé na aldeia 

Terrãwangã/TI Arara da Volta Grande do Xingu; 

 Elaboração do Projeto de Fortalecimento da Cadeia da Castanha para os Povos 

Indígenas do Médio Xingu (aprovado no PDRS Xingu 2012); 

 Projeto GATI; 

 Acompanhamento nos Conselhos Gestores das Unidades de Conservação da Terra do 

Meio (Resex Rio Xingu, Estação Ecológica Terra do Meio, Parque Nacional Serra 

do Pardo); 

 Atualização do Acordo de Pesca do Rio Iriri juntamente com as comunidades 

indígenas Xipaya, Kuruaya, Arara e Kararaô, extrativistas das Resex do Rio Iriri e 

Riozinho do Anfrísio, ICMBio e Ministério Público; 

 Acompanhamento de questões relativas às atividades produtivas e de gestão 

ambiental e outras dentro do processo de licenciamento de Belo Monte (apresentação 

dos Estudos Complementares do Rio Bacajá, “esclarecimentos” sobre o Trecho de 

Vazão Reduzida, mecanismo de transposição, reuniões de Comitês, audiências 

conciliatórias, entre outros). 

Quadro 5.1.2.1 – Objetivos de programa temático de responsabilidade da UJ  

Identificação do Objetivo 

Código  Objetivo 0948 

Descrição 

Promover o acesso amplo e qualificado dos povos indígenas aos direitos sociais e de cidadania por meio 

de iniciativas integradase articuladas em prol do desenvolvimento sustentável desses povos respeitando 

sua indentidade social e cultural, seus costumes, suas tradições e instituições. 

Programa  Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

Órgão Responsável Funai Centro Leste do Pará 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

   
 106.957,80 29.764,88   77.192,92 29.764,88 

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

       

       

 

5.1.2.2 Análise Crítica 
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Mais uma vez, a incidência de restos a pagar foi marcante no histórico da UJ, motivada 

principalmente pelo atraso nas descentralizações orçamentárias para a execução das ações. A 

maioria dos recursos são diponibilizados no final do exercício, com prazo exíguo para seu 

processamento, sendo inscritos para pagamentos no exercício de 2013. Outro fator complicante é 

que o SEPLAN (setor de pagamentos) da UJ conta somente com 01 servidor para realizar todo o 

procedimento, sem substituto; o que faz com que, além de sobrecarregado, o servidor seja 

impossibilitado de gozar suas férias, haja vista o vultoso volume de trabalho e a impossibilidade de 

parar o funcionamento da CR. 

As pricipais ações no cumprimento do objetivo foram: a emissão dos documentos básicos 

dos indígenas como Certidão de Nascimento, Identidade, CPF, Carteira de Trabalho; levantamento 

da demanda de mulheres para recebimento do Salário-Maternidade e preenchimento do Cadastro 

Único do Governo Federal para inscrição no Programa Bolsa Família, realizadas com as 

comunidades das Terras Indígenas Arara da Volta Grande do Xingu, Paquiçamba, Trincheira 

Bacajá, Kuruaya, Xipaya, Cachoeira Seca, Kararaô, Arara e Araweté. 

Em 2012, as campanhas de emissão de documentos foram concluídas com visitas nas Terras 

Indígenas Apyterewa e Assurini, além do atendimento dos indígenas que moram fora de Terra 

Indígena na Volta Grande do Xingu e na cidade de Altamira. Os trabalhos ocorreram com parcerias 

com o Balcão de Direitos da Defensoria Pública do Estado do Pará; o Cartórios de Registro Civil de 

Altamira; com apoio da Norte Energia S.A., nas Terras Indígenas Koatinemo e Apyterewa. 

A ação de cidadania em parceria com o INSS permitiu a concessão de cerca de 250 

benefícios previdenciários (principalmente salário-maternidade e aposentadoria), sendo que foi a 

primeira vez que as mulheres indígenas da região tiveram acesso ao salário-maternidade.  

 

Quadro 5.1.2.1 – Objetivos de programa temático de responsabilidade da UJ  

Identificação do Objetivo 

Código  Objetivo 0951 

Descrição 
Promover e proteger os direitos dos povos indígenas de recente contato por meio da implementação de 

iniciativas que considerem sua situação de extrema vulnerabilidade física e cultural. 

Programa  Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

Órgão Responsável Funai Centro Leste do Pará 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

   

 160.230,21 127.037,40   33.192,81 127.037,40 

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

       

       

 

5.1.2.2 Análise Crítica 

A UJ administra recursos orçamentários de duas Frentes de Contato, a Frente de Proteção 

Etnoambiental do Médio Xingu (com povos de recente contato habitantes do Rio Iriri, o povo Arara 

da Terra Indígena Cachoeira Seca) e a Frente de Proteção Etnoambiental do Cuminapanema (que 

trabalha com os indígenas Zo´é, de recente contato). 

Não há vinculação política das Frentes com a UJ, que somente realiza as despesas publicas 

relacionadas a este Plano de Trabalho.  

A Frente de Proteção do Cuminapanema (Zo´é) realizou censos populacionais, levantamento 

de informações etnográficas e georreferenciadas de ocupação continuada (regiões leste e sul), 

expedições de monitoramento e vigilância da T.I., intercâmbios, dentre diversas outras ações. 

A Frente de Proteção Etnoambiental Médio Xingu da Coordenação-Geral de Índios Isolados 

e Recém Contatados atuou, em parceria com a CR, na realização de ações voltadas para proteção e 
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promoção dos índios Arara, povo indígena reconhecido como de recente contato. Temas como 

questão fundiária; acordo de pesca com a Resex do Iriri; a situação de vulnerabilidade em que se 

encontram os Arara frente à implantação da UHE Belo Monte, e a questão sobre a presença dos 

indígenas Xipaya, da comunidade do Cujubim, dentro da T. I. Cachoeira Seca, dentre outros, 

serviram como base para orientar as ações. 

A principal dificuldade apontada pelos coordenadores das Frentes é a falta de servidores, 

tanto na área meio, quanto na área fim. 

Quadro 5.1.2.1 – Objetivos de programa temático de responsabilidade da UJ  

Identificação do Objetivo 

Código  Objetivo 0952 

Descrição 
Promover o direito dos povos indígenas a uma educação diferenciada em todos os níveis e a articulação 
e o acompanhamento das políticas públicas de educação, com vistas à autonomia e sustentabilidade 

desses povos por meio da valorização da cultura e das formas de organização social. 

Programa  Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

Órgão Responsável Funai Centro Leste do Pará 

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

   
 56.786,60 47.123,74   9.662,86 47.123,74 

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

       

       

 

5.1.2.2 Análise Crítica 

Uma das ações deste programa é o Termo de Cooperação realizado entre Funai, UFPA e 

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

de Estudo para sete deles. 

A CR, por meio do Núcleo de Direitos Sociais, Cultura e Cidadania, acompanhou uma 

intensa agenda de reuniões e seminários da educação propostos pelo MEC, por meio da Secretaria 

de Articulação dos Sistemas de Ensino; construiu junto com a comissão gestora dos Territórios 

Etnoeducacionais - TEE Médio Xingu o Plano de Ação deste TEE; Intercâmbios educacionais com 

as Universidades Federais de Minas Gerais e São Carlos e também com os professores indígenas do 

Alto Rio Negro, dentre outras ações. 

 

5.2 INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA 

DESPESA 

5.2.1 Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ 

Quadro 5.2.1.1 – Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO 
Código SIAFI da 

UGO 

Coordenação Regional Centro Leste do Pará  194010 

   

 

Quadro 5.2.4.2.1.1 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos 

Movimentação 
Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2012 2011 2012 2011 

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f)      

a) Convite -  -   

b) Tomada de Preços -  -   

c) Concorrência -  -   
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d) Pregão  

657.984,63 814.525,24 

 

657.984,63 776.223,76 

 

e) Concurso -  -   

f) Consulta -  -   

2. Contratações Diretas (g+h)      

g) Dispensa 

148.209,06 

  

334.707,79 

 

148.209,06 314.994,11 

 

h) Inexigibilidade 

8.917,19 

  

4.434,18 

  

8.917,19 

  

4.434,18 

  

3. Regime de Execução Especial         

i) Suprimento de Fundos -  - - - 

4. Pagamento de Pessoal (j+k)     

j) Pagamento em Folha     

k) Diárias 

104.445,52 

 

92.531,76 

 

104.445,52 

 

92.531,76 

 

5. Outros     

6. Total (1+2+3+4+5)     

Fonte: Siafi Gerencial 
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5.2.4.2.2 Despesas Totais Por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 

Quadro 5.2.4.2.2.2 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa  Valores em R$ 1,00 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa 
Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

1. Despesas de 

Pessoal         

2. Juros e Encargos 

da Dívida  

  

  

  

 

3. Outras Despesas 

Correntes  

  

  

  

 

1° - 3.3.90.37 579.870,18 

  

594.304,76 

  

419.819,31 

  

594.304,76 

  

160.050,87 

  

 

  

419.819,31 

  

563.028,97 

  

2°  - 3.3.90.14 

 

104.445,52 92.531,76 

 

104.445,52 

 

92.531,76 

 

  104.445,52 

 

92.531,76 

 

3°- 3.3.90.36 20.527,48 28.607,50 

 

14.779,00 

 

20.607,50 

 

5.748,48 

 

8.000,00 

 

14.779,00 

 

20.607,50 

 

Demais elementos do 

grupo 
896.964,62 744.891,8 445.342,09 583.636,51 451.622,53 161.255,29 445.342,09 563.047,14 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

1º 

EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL 

PERMANENTE 

 

53.248,30 

  

40.718,68 

  

9.551,90 

  

32.845,68 

  

43.696,40 

  

7.873,00 

  

9.551,90 

  

26.695,68 

  

Demais elementos 

do grupo         

        

5. Inversões 

Financeiras  

  

  

  

 

6. Amortização da 

Dívida  

  

  

  

 

 

6. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

6.2 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 

6.2.1 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 
Quadro 6.2.1.1 - 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 

31/12/2012 

2011 1.136,70   1.136,70 

2010 18.200,00  18.200,00  

...     

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2011 180.334,77 15.000,00 92.180,57 73.154,20 

2010 00,00 00,00 00,00 00,00 

Fonte: Siafi Gerencial.         
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6.2.2 Análise Crítica 

 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 à gestão anterior, no 

âmbito da política indigenista como um todo. 

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. 

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. 

 

6.3 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 

6.3.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício 

Quadro 6.3.1.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de 

referência  

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Norte Energia S.A. 

CNPJ: 12.300.288/0001-07 UG/GESTÃO:  

Informações sobre as Transferências  

Modalidade 
Nº do 

instrumento 
Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida  

No 

Exercício 

Acumulado 

até o 

Exercício Início Fim 

Termo de 

Doação  com a 
Norte Energia 

S.A., referente 

às mitigações 

do impacto da 

obra da UHE 

Belo Monte, e 

dois Termos de 

doação (2011 e 

2012)   

DS-D-

0025/2012 Funai 

R$ 

793.080,25  -  

R$ 

793.080,25         4  

LEGENDA 

Modalidade: 

1 - Convênio  

2 - Contrato de Repasse 

3 - Termo de Cooperação 

4 - Termo de Compromisso 

 

Situação da Transferência: 

1 - Adimplente 

2 - Inadimplente 

3 - Inadimplência Suspensa  

4 - Concluído  

5 - Excluído 

6 - Rescindido  

7 - Arquivado 

Fonte: Documento de origem – Termo de Doaçãovinculado ao Termo de Compromisso firmado entre Funai-Brasilia 

e Norte Energia S.A, como condicionante para o processo de Licenciamento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 
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6.3.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três 

Últimos Exercícios 

Quadro 6.3.2.1 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Norte Energia S.A 

CNPJ: 12.300.288/0001-07 

UG/GESTÃO:  

Modalidade 

Quantidade de 

Instrumentos Celebrados 

em Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 

Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em 

R$ 1,00) 

2012 2011 

2

0

1

0 

2012 2011 2010 

Convênio       

Contrato de Repasse       

Termo de Cooperação       

Termo de Compromisso 01  01 - 793.080,25  368.406,59 - 

Totais       

Fonte:1° e 2° Termo de Doação celebrado entre a Funai e a Norte energia S.A. para efeitos de fortalecimento 

institucional, como condicionante estabelecida para a Licença Previa da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 

 

7. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS 

7.1 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS 

7.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada 

Quadro 7.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12.   

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 

Competencia 

da Sede em 

Brasília 

   

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)     

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão  55 01 02 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 
    

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório     

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e 

esferas 
    

2. Servidores com Contratos Temporários     

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública  07   

4. Total de Servidores (1+2+3)  62 01 02 

Fonte: Setor Pessoal CR Centro Leste do Pará. 

 

7.1.1.1 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada 

Quadro 7.1.1.1.1 – 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  

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   
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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 01 

3.2. A Pedido, a Critério da Administração 01 

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)  

Fonte: Setor Pessoal/DIT- CRCLPA 

 

7.1.2 Qualificação da Força de Trabalho   

Quadro 7.1.2.1 – Detalhamento da 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 

Competencia 

da Funai 

Brasilia 

   

1.1. Cargos Natureza Especial - -   

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior     

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão  07 02 - 

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 
    

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas     

1.2.4. Sem Vínculo  07 - - 

1.2.5. Aposentados     

2. Funções Gratificadas     

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão  03   

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)   17 02  

Fonte: Setor Pessoal/DIT - CRCLPA 

 

7.1.2.1 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade 

Quadro 7.1.2.1.1 – 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  08 01 14 27 01 

1.3. Servidores com Contratos Temporários      

2. Provimento de Cargo em Comissão      
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2.1. Cargos de Natureza Especial      

2.2. Grupo Direção e Assessoramento 

Superior 

02 04 03 05  

2.3. Funções Gratificadas   02 01  

3. Totais (1+2)      

Fonte: Setor Pessoal/DIT- CRCLP 

 

7.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade 

Quadro 7.1.2.2.1 – 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   03 05  33 20 02 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  

  01 07 05  01  

2.3. Funções Gratificadas     02  01   

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. 

Fonte:Setor Pessoal/DIT-CRCLP. 
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7.1.3 Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 

Quadro 7.1.3.1 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores Valores em R$ 1,00 

Tipologias/ Exercícios 
Vencimentos e 

Vantagens Fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas de 

Exercícios 

Anteriores 

Decisões 

Judiciais 
Total 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 

Despesas 

Variáveis 

Membros de Poder e Agentes Políticos 

Exercícios  

2012           

2011           

2010           

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão 

Exercícios 

2012 994.050,88  167.323,35 1.127.550,59 127.216,85 74.710,27 211,58 4.988,34 1.312,22 2.497.364,08 

2011 

2.723.773,42 00,00 241.031,58 69.242,82 172.836,13 

 

138.033,15 

 

00,00 00,00 5.503,82 

 

3.350.420,92 

 

2010 

2.212.306,72 634,64 

 

194.656,84 

 

70.327,23 

 

159.251,06 

 

74.666,02 

 

00,00 8.000,00 

 

00,00 2.719.842,51 

 

Servidores com Contratos Temporários 

Exercícios 

2012 00          

2011 00          

2010 00          

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença 

Exercícios 

2012 57.428,40  10.781,30 79.134,72 3.648,00 14.155,08    165.147,50 

2011 

129.375,60 

 

00,00 10.781,30 3.593,76 3.648,00 

 

00,00 00,00 00,00 393,17 

 

147.791,83 

 

2010 

104.500,50 00,00 10.781,30 3.593,76 3.733,96 

 

00,00 00,00 00,00 00,00 122.609,52 

 

Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exercícios 

2012 00,00          

2011 00,00          

2010 00,00          

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercícios 

2012 99.114,82 99.235,66 27.971,22 142.266,39 21.198,71   720,80 195,68 390.703,28 

2011 
424.974,88 444.439,35 79.432,89 27.726,58 74.939,80 37.363,46 00,00 00,00 1.302,83 1.090.179,79 
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2010 
317.326,51 354.311,99 63.253,97 20.048,90 65.136,31 16.847,52 00,00 680,20 00,00 837.605,40 

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas 

Exercícios 

2012 128.377,47 17.293,53 22.889,47 153.685,48 17.441,92  816,02 833,42 183,19 341.520,50 

2011 
470.201,57  24.376,46 27.814,35 9.474,69 31.930,32 

 

20.528,51 00,00 00,00 748,84 585.074,74 

2010 494.509,30 27.332,39 44.929,70 19.429,21 39.412,62 14.849,42 00,00 00,00 00,00 640.462,64 

Fonte: Funai Brasília. 
 

7.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 

7.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria 

Quadro 7.1.4.1.1 - 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 02 02 

1.1 Voluntária 02 02 

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) 04 04 

Fonte: Funai Brasilia – DAGES 
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7.1.4.2 Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada 

Quadro 7.1.4.2.1 - 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 - 03 

1.1. Integral - 03 

1.2. Proporcional -  

2. Em Atividade - 01 

3. Total (1+2)  04 

Fonte: Competencia da Funai sede, em Brasília. 

7.1.8 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 

Absenteísmo – Apesar de não haver indicadores estabelecidos de índice de Absenteismo, podemos verificar a vultosa quantidade de atestados 

médicos, por longos períodos de tempo, que são apresentados por diversos servidores. Há sem duvida comprometimento na força de trabalho da UJ, 

que fica reduzida. Muitos casos são evidentes em novos servidores recém-contratados (ingressos em 2011), tanto com lotação na sede da CR, quanto os 

de lotação nas Frentes de Proteção. 

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais – não ocorreram no período. 

Rotatividade (turnover) – Não houve demissões no período, nem ingresso de novos servidores. 

Educação Continuada – Não ocorreu no período. 

Disciplina 

Aposentadoria versus reposição do quadro – Houve duas aposentadorias no período e nenhuma reposição no quadro. 
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7.2 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

7.2.1 Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão 

Quadro 7.2.1.1 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade jurisdicionada  

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão em que há 

Ocorrência de Servidores Terceirizados 

Quantidade no Final do Exercício Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício 2012 2011 2010 

APOIO ADMINISTRATIVO - 5 5 - 5 

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão 

 

Não houve substituição dos contratados de apoio administrativo por agentes indigenistas (auxiliares administrativos). 

 

Fonte: DIT 

7.2.2 Informações sobre a Substituição de Terceirizados em Decorrência da Realização de Concurso Público 

 NÃO OCORREU NO PERIODO. 

7.2.3 Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para Realização de Concursos Públicos para Substituição de 

Terceirizados 

7.2.4 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada 

Quadro 7.2.4.1 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 
Unidade Contratante 

Nome:CR Centro Leste do Pará 

UG/Gestão:194010 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

 

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 2014  2  1   (P) 

2010 V O 216/2010 09.211.205/0001-90 2010 2014    2  2 (P) 

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

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

Observações: No exercicio ecenrram-se os contratos de vigilância e limpeza da CTL Belem. 

 
 
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: DIT  



 

35 

7.2.5 Infomações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de 

Cargos do Órgão 

 

7.2.6 Composição do Quadro de Estagiários 

Quadro 7.2.6.1 - Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

1. Nível superior     Compete à Funai Brasilia. 

1.1 Área Fim     

1.2 Área Meio 01 01 01 01 

2. Nível Médio     

2.1 Área Fim     

2.2 Área Meio 02 02 02 02 

3. Total (1+2) 03 03 03 03 

Fonte: Setor Pessoal/DIT/CRCLP 

 

8. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

8.1 GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRATADOS DE TERCEIROS 

 A Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos é a 

Instrução Normativa 03/SLTI/MPOG/2008. 

 A Frota veicular de responsabilidade da UJ é: 

   
Frota da sede da Coordenação, em Altamira:  

ÍTEM 

CARACTERISTICAS DO VEÍCULO 

TOMB. 

E.C Marca 

Modelo 

Ano Cor Placa Comb. 

01 Fiat 

Fiat-Uno 

01/02 Branca 

JTY8116 

Gasolina 70101 Regular 

02 Chevrolet 

D10 

90/91 Branca 

JTZ-2068 

Diesel 53087 P/baixa 

03 Toyota 

Band. 

01/01 Branca 

JTY-8096 

Diesel 71.999 Bom 

04 Toyota 

Band. 

89/89 Bege 

AJ-5714    

Diesel 61.893 Bom 

05 Toyota 

Band. 

90/91 Azul 

OF-8111    

Diesel 67208 P/baixa 
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Para o cumprimento de sua atribuição, a Funai necessita de sua frota de veículos em 

perfeitas condições, haja vista que normalmente o acesso à Terras Indígenas normalmente é 

precário, com estradas em péssimas condições. Média mensal de quilômetros rodados, por grupo de 

veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra, é: a) Veiculos com tração – média de 

3.500/mês; b) Veiculos pequenos – média 1.000km/mês.  

Idade média da frota, por grupo de veículos: Anteriores a 2008: Belem – 11 veiculos; 

Altamira – 06 veiculos. De 2008 a 2011: Belém – 05; Altamira- 11. 

Custos associados à manutenção da frota: a média de consumo combustíveis para carros de 

tração é de 7km/L; para carros pequenos é de 10 Km/L.  

Quanto à manutenção de veículos, torna-se impossível mensurar, haja vista que a 

manutenção dos carros de Altamira era feita dentro do Termo de Cooperação com a Norte Energia 

S.A.Já para a frota de Belém, foi empenhado e inscrito em restos a pagar não processados, o valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

 O plano de substituição da frota vem sendo realizado no exercício de 2013, ainda não 

constante deste relatório. Não houve no exercício contrato de locação de veículos, mas, 

considerando a necessidade, está previsto no planejamento 2013. 

 A frota está sendo adequada à necessidade paulatinamente, no entanto, o maior problema 

enfrentando pela UJ, é a contratação de motoristas, haja vista a indisponibilidade de servidores 

dentro desta função, comparada à necessidade. Tanto Belém, quanto Altamira, possuem somente 

um servidor do quadro na função. Neste caso o contrato de locação pura e simples, não atende aos 

interesses da unidade. 

 

06 Mitsubishi 

L200 

2008 Branca 

JVH-9303 

Diesel 70994 Bom 

07 Mitsubishi 

L200 

11/12 Branca 

OBY-7051 

Diesel 208838 Bom 

08 Mitsubishi 

L200 

11/12 Branca 

OBY-7081 

Diesel 208839 Bom 

09 Mitsubishi 

L200 

2009 Branca 

OBY-7011 

Diesel 208840 Bom 

10 Toyota 

Band 

82 Verde 

DO- 0187 

Diesel 043639 P/Baixa 

11 Fiat - Uno 

Fiat-Uno 

2011 Branco 

OFT-5197 

Gasolina  Ótimo 

12 Fiat - Uno 

Fiat-Uno 

2011 Branco 

OFT-4997 

Gasolina  Ótimo 

13 Mitsubichi L -200 2011 Branca 

OFT- 4677 

Diesel  Ótimo 

14 Mitsubichi L -200 2011 Branca 

OFT -4717 

Diesel  Ótimo 

15 Mitsubichi L -200 2011 Branca 

OFT - 4737 

Diesel  Ótimo 

16 Caminhão 

Carroceria 

de madeira 

F-4000 

4X4 

2011 AUL 

OFT-8038 

Diesel  Novo 

17 Micro-ônibus Marco- 

pólo 

Volare DW9 

2012 PRATA 

OFT-8023 

Diesel  Novo 
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8.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

8.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial 

Quadro 8.2.1.1 – 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 2012 EXERCÍCIO 2011 

BRASIL 
Belém 7 7 

Altamira 19 19 

Subtotal Brasil 26 26 

 cidade “n”   

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 26 26 

Fonte: Siafi Operacional 

8.2.2 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros 

8.2.3 Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ 

Quadro 8.2.3.1 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob 

responsabilidade da UJ 

UG RIP Regime 

Estado de 

Conservaçã

o 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor 

Históric

o 

Data da 

Avaliaçã

o 

Valor 

Reavaliad

o 

Com 

Reforma

s 

Com 

Manutençã

o 

194010 

042700

182500

0 

21 5 

 

05/03/01 

302.097,62 

9.034,00 0 

194010 

042700

327500

8 

  

 

 

201.665,73 

  

194010  21 5      

194010 

037100

001500

6 

22  

 

 

8.074.800 

  

194010 

039100

001500

0 

22  

 

 

29.157.400 

  

194010 

039900

003500

7 

22  

 

 

7.106.194 

  

194010 

041100

226500

2 

22  

 

 

41.372.502 

  

194010 

041100

227500

8 

22  

 

 

144.289.87

8 

  

194010 

041100

240500

9 

22  

 

 

38.783.425 

  

194010 

041100

241500

4 

22  

 

 

12.788.162 

  

194010 

041100

248500

2 

22  

 

 

66.167.508 

  

194010 

041100

363500

8 

22  

 

 

33.356.849 
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194010 

050100

034500

8 

22  

 

 

133.713.12

5 

  

194010 

050900

012500

3 

22  

 

 

18.767.200 

  

194010 

054500

001500

0 

22  

 

 

6.323.308 

  

194010 

054500

005501 

22  

 

 

35.025.258 

  

194010 

054500

006500

7 

22  

 

 

18.366.733 

  

194010 

054500

009500

3 

22  

 

 

3.491.621 

  

194010 

054500

003750

06 

22  

 

 

154.694.00

6 

  

194010 

055500

002500

2 

22  

 

 

869.653 

  

194010 

055500

003500

8 

22  

 

 

8.865.024 

  

194010 

055500

004500

3 

22  

 

 

290.240.78

8 

  

194010 

055900

005500

1 

22  

 

 

161.278 

  

194010 

055900

006500

7 

22  

 

 

22.046 

  

194010 

058900

042500

5 

22  

 

 

6.323.308 

  

194010 

059300

001500

0 

22  

 

 

5.296.409 

  

Total Σ Σ 

Fonte: Siafi Operacional 

 

8.3 ANÁLISE CRÍTICA 

As informações contidas no quadro acima foram obtidas por meio das contas 142111002 e 

142111009 do SIAFI. As informações sobre Terras Indígenas 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, porém é objeto de processo de cessão do bem para a Universidade Federal do 

Pará UFPA. Apesar de já haver sido fornecida senha do sistema SPIUNET para a CR, não há 

operacionalização do sistema por falta de capacitação de servidor. Foi solicitado à Funai sede apoio 

para a capacitação no sistema e destacamento de um engenheiro do órgão para proceder às 

avaliações dos bens imóveis, por meio do Memo 299, de 11 de junho de 2012. O ínfimo corpo 

técnico para fazer depreciação dos imóveis, incluindo as Terras Indígenas, sendo o maior 

complicador. A Auditoria Interna da Funai, em colaboração com a Diretoria de Proteção Territorial 
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estão atuando para sanear a atualização desses dados, de forma que possam ser inseridos no sistema 

do SPU. 

10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL  

10.1 GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

Quadro 10.1.1 - 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. 

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

ambiental foram aplicados? 

x     

 

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. 

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

considerada nesses procedimentos? 

   x  

 

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). 

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

produtos sobre o consumo de água e energia?  

    x 

Impacto positivo 

considerando a 

redução de até 50% 

no recurso destinado 

à luz elétrica e mais 

de 50% nos consumo 

de água. 

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

 

 Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? 

   x  

Papel reciclado 

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos 

poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 

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

no procedimento licitatório? 

x     

Sim (   ) Não (  ) 

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

ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 

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

nos procedimentos licitatórios? 

   x  

 

9. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e 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. 

   x  

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. 

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

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

   x  

Controle rotineiro 
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Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

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. 

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

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

 x    

Controle rotineiro 

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. 

(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. 

 

10.2 CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA 

Quadro 10.2.1 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água Valores em R$ 1,00 

Adesão a Programas de Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

Nome do Programa 
 

Ano de Adesão 
 

Resultados 
     

  

  

  
  

    

  

  

  

  
    

  

  

  

  
    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

Recurso Consumido 

Quantidade Valor 

Exercícios 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Papel            

  

  
Água 

      1.910,28  4.275,16 7.218,33  
  

  
Energia Elétrica       36.336,32  62.111,63 49.734,55  

  

  
     Total      

  

  
Fonte: Siafi Operacional. 
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11. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS  

11.3 DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI N° 8.730/93 

11.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 

Quadro 11.3.1.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da 

obrigação de entregar a DBR 

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 

Cargo, 

Emprego ou 

Função 

Final do 

Exercício de 

Cargo, 

Emprego ou 

Função 

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 

Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR - - - 

Entregaram a DBR 12 - - 

Não cumpriram a obrigação - - - 

Fonte: Setor Pessoal CR Centro Leste do Pará. 

11.3.2 Análise Crítica 

É obrigatório na admissão do cargo desde 2011. As informações constam na Funai sede em 

Brasilia e nas pastas funcionais dos servidores, em meio físico (papel). A Unidade interna 

responsável é o Setor Pessoal/SEAD/DIT. Não há sistema informatizado para a situação, no âmbito 

da UJ, nem analise de incompatibilidade. 

 



 

42 

11.4 DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV 

Quadro 11.4.1 – Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV 
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12. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS  

12.2 DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

12.2.1 Declaração com Ressalva 

Quadro 12.2.1.1 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício não refletem 

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

DECLARAÇÃO DO CONTADOR COM RESSALVA 

Denominação completa (UJ) Código da UG 

 FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL CENTRO-LESTE DO PARÁ - PA 194010 

 

 

 

    Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e a 

Demonstração das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e pela Norma 

Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, 
relativas ao exercício de 2012, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da 

unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 

 

                 a) FALTA/EVOLUÇÃO INCOMPATÍVEL DEP. AT. IMOBILIZADO; 

                 b) FALTA/RESTRIÇÃO CONFORM. REGISTROS GESTÃO. 

                  

     Destaco que as Demonstrações do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão 
disponibilizadas no SIAFI. 

 

        Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.  

 

 

Local Brasília-DF Data      04   de  março de 2013 

Contador 

Responsável 

Maria Raquel Bastos de Carvalho 
CRC n°  

4.803/DF 

 

18. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

18.1 ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS TRAÇADOS PARA O EXERCÍCIO 2012 

           Dentre as ações planejadas, metas e resultados esperados por esta U.J para o exercício de 

2012, chegou-se à conclusão que houve pouca eficácia e eficiência na realização da maior parte dos 

objetivos estabelecidos pelo PPA 2012-2015, com exceção, principalmente, dos Objetivos 0948 

(Promover o acesso amplo e qualificado dos povos indígenas aos direitos sociais e de cidadania por 

meio de iniciativas integradase articuladas em prol do desenvolvimento sustentável desses povos 

respeitando sua indentidade social e cultural, seus costumes, suas tradições e instituições) e 0951 

(Promover e proteger os direitos dos povos indígenas de recente contato por meio da 
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implementação de iniciativas que considerem sua situação de extrema vulnerabilidade física e 

cultural), no que se refere ao atendimento efetivo das demandas das Comunidades Indígenas 

localizadas nas áreas de atuação desta UJ, com destaque para as áreas indígenas da etnia Tembé, 

localizadas nos municípios de Tomé-Açu, Capitão-Poço e Paragominas, que não puderam receber a 

atenção devida principalmente por conta da sobrecarga administrativa da Unidade Regional 

localizada em Altamira. As ações de Fiscalização, Regularização fundiária, Apoio às atividades 

produtivas, Gestão Ambiental, Promoção aos direitos Sociais, Preservação do Patrimônio Cultural, 

estabelecidas como as principais atividades finalísticas atribuídas à FUNAI puderem ser executadas 

apenas em parte do ano de 2012 no âmbito desta UJ.  

           Percebe-se que a principal causa para esta ocorrência em 2012 esteve na impossibilidade de 

estruturar os setores de serviços administrativos desta UJ, o setor de Divisão Técnica - DIT, Serviço 

de Planejamento e Orçamento – SEPLAN, Serviço Administrativo – SEAD, Serviço de Apoio 

Administrativo – SAA. Estes setores atuam com uma quantidade mínima de servidores. Em alguns 

casos há um único servidor realizando os serviços e em outros, apenas dois servidores, quando o 

necessário seria uma equipe mínima de três ou quatro servidores capacitados para cada 

departamento administrativo.  

Dentre as sugestões apresentadas pelo pregoeiro para melhorar as contratações e suas 

execuções estão: convocar novos servidores para participarem de oficinas vocativas, vislumbrando 

verificar/identificar perfil dentro da dinâmica das necessidades prementes da Coordenação criar/ter 

servidores comprometidos/responsáveis pela necessidade de formação e existência de no mínimo 

(02) dois Pregoeiros habilitados e atuantes; 30% (trinta por cento) dos servidores das UJ 

capacitados e atuantes no acompanhamento e fiscalização das contratações realizadas;  

instruir/compor um numero mínimo de servidores multiplicadores;  facilitar os ingressos dos 

servidores interessados em se capacitar nas áreas de atuação da administração publica, 

principalmente as que envolvem diretamente e indiretamente as contratações públicas.   

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

para corrigir as discripâncias no cumprimento 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, 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.  

As atividades finalísticas são prejudicadas pela impossibilidade de estruturação da área 

meio, principalmente caso não ocorram ingressos de novos servidores, por meio de concurso 

publico.  

Outro fator relevante é a imensa distância que separa a Coordenação Regional Centro-Leste 

localizada em Altamira das Coordenações Técnicas Locais de Belém, Tomé-Açu, Capitão-Poço e 

Paragominas, o que reduz bastante as condições de atendimento das demandas destas últimas, em 

decorrência dos problemas de comunicação, envio e recebimento de documentos e execução 

orçamentária. Os problemas relacionados à sobrecarga da área administrativa, sobretudo por causa 

da falta de servidores e problemas com estrutura (espaço físico reduzido, números insuficientes de 

linhas telefônicas e internet deficiente), produzem uma situação-limite em que não é possível 

executar plenamente os recursos orçamentários que são disponibilizados, o que resulta num 

paradoxo, pois se sabe que tais recursos são insuficientes para a realização plena dos objetivos desta 

U.J.  Além disso, isto gera atrasos no pagamento de fornecedores diversos.  

            Esta Fundação, ainda que com todas as dificuldades, de todos os níveis existentes, presta 

serviços de grande relevância aos Povos Indígenas e constata-se que a instituição é imprescindível à 

sociedade brasileira, pois desempenha atividades que lhe são exclusivas, com destaque para as 

atividades de regularização fundiária das Terras Indígenas. Esta UJ atende 19 Terras Indígenas, 



 

45 

algumas de difícil acesso, que em alguns casos exige dias de deslocamento, portanto o tratamento 

diferenciado que a questão indígena requer já se inicia pela localização geográfica destes cidadãos.  

 A Funai recebe diariamente em suas dependências diversos indígenas oriundos inclusive de 

outros estados brasileiros, que buscam o órgão indigenista principalmente para obter apoio e 

orientações diversas. Desta forma, a manutenção e fortalecimento da FUNAI e de suas Unidades 

Jurisdicionadas são importantes para que a parte do PPA dedicada aos povos indígenas possa ser 

cumprida. A pulverização das atividades da FUNAI, como já ocorreu com algumas de suas 

competências, a exemplo da educação indígena, em outras instituições, nos três níveis de governo, 

acarretaria problemas irreparáveis a estas populações, na medida em que isto representaria prejuízos 

no tratamento diferenciado que questão indígena requer no estabelecimento de políticas públicas.  

Por exemplo, hoje esta UJ atende uma crescente demanda por apoio a emissão de 

documentos civis, orientações, esclarecimentos e encaminhamentos de indígenas a instituições 

diversas e principalmente em questões relacionadas à previdência social indígena. A partir de 2010, 

por meio das instruções normativas nº 45/INSS/PRES de 2010 e de nº51/INSS/PRES de 2011, esta 

Fundação passou a deter a competência exclusiva de realizar o cadastramento de indígenas na 

condição de segurado especial para obtenção de benefícios previdenciários, fazer agendamentos de 

atendimento no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e disponibilizar servidores para 

acompanhar os indígenas na ocasião dos atendimentos.  

Outra questão que gera muita procura das comunidades indígenas diz respeito aos 

programas sociais do Governo Federal, de transferência de renda, cujas regras de acesso sofreram 

adaptações para estender tais benefícios às populações indígenas. Tendo em vista que, com exceção 

de algumas situações pontuais, a execução das atividades de Promoção aos Direitos Sociais no ano 

de 2012 foi a mais exitosa no conjunto de ações desenvolvidas, esta UJ consolida-se como uma 

importante executora de políticas sociais voltadas às comunidades indígenas de sua região de 

abrangência.          

 

18.2 PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2013 PARA 

MITIGAR AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Grande parte das medidas a serem providenciadas para mitigar as dificuldades encontradas em 2012 

é relacionada à: 

 Aumento da quantidade de servidores a serem alocados principalmente nos serviços 

administrativos. Frisa-se que para que haja ingresso de novos servidores no quadro desta 

Fundação é necessário realização de novo concurso público. Ressalta-se que para o 

exercício de 2013 está prevista a aposentadoria voluntária de aproximadamente 10 

servidores lotados nesta UJ; 

  Melhoras nas instalações físicas da Sede desta UJ, que não possui espaço suficiente para 

abrigar todos os servidores e com freqüência o espaço fica congestionado devido ao grande 

trânsito de indígenas pelo prédio em certos dias, o que torna o espaço não apropriado para o 

desenvolvimento de atividades que requerem silêncio e concentração, a exemplo dos 

expedientes administrativos. O fluxo crescente de indígenas na Sede municipal de Altamira 

e na Regional da FUNAI é causado principalmente pelo empreendimento da Hidrelétrica de 

Belo Monte, mas também pelo acesso aos benefícios previdenciários. Além disso, o prédio 

encontra-se com grande parte do seu espaço comprometido com mobília e equipamentos, 

reduzindo-o ainda mais. Está previsto no termo de compromisso assinado com a Norte 

Energia a disponibilização por esta a construção de um novo prédio para comportar a Sede 

da UJ, fator este que sanearia esta situação; 

 Atualmente o organograma desta UJ contempla as CTLs de Belém, Tomé-Açu, Capitão-

Poço e Paragominas. Estas unidades estão localizadas a mais de 1.000 KM de distância da 

Sede desta U.J em Altamira. Isto inviabiliza o atendimento satisfatório das demandas destas 

CTLs, pois todo o expediente administrativo, inclusive financeiro, deve ser realizado em 

Altamira. Desta forma, torna-se necessário um rearranjo e distribuição destas CTLs a outra 
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Regional que tenha reais condições de atendê-las e prestar o suporte, tendo como critério a 

localização geográfica das áreas indígenas; 

 Aporte financeiro para contratação de serviços de apoio administrativo, nas atividades de 

recepcionista e motorista, haja vista que tais serviços são imprescindíveis ao bom 

funcionamento da U.J. Em 2012 os recursos destinados a esta UJ foram insuficientes para 

fazer tal contratação.         

 

As providências acima apontadas exorbitam as competências de gestão da UJ e 

dependem da atuação de esferas superiores para serem efetivadas. Há, no entanto situações que se 

referem ao âmbito interno da UJ que podem ser ajustadas: 

 

 Melhorias na distribuição e circulação das informações; 

 Definição mais claras das competências e atribuições dos setores e dos servidores; 

  Estabelecimento de critérios de planejamento e de apresentação de resultados por setor e da 

U.J como um todo;    

 Internalização de normas e padrões para realização de procedimentos e estabelecimento de 

rotinas; 

 Instituir processos claros de delegação de competências, com estabelecimento de prazos; 

 Otimizar os recursos financeiros, priorizando aspectos como conserto de veículos oficiais, 

instalação de rede telefônica na Sede, contratação de internet exclusiva para o setor de 

pagamento (SEPLAN) e serviço de correios e postagem.  

 

 


