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ORGANOGRAMA FUNCIONAL 
 

Competências e atribuições dos setores pelo Decreto 7.056 de 28 de dezembro de 2009:  

 

 

 

Coordenação Regional de  

JUÍNA 

Divisão Técnica (DIT)  

 

Comitê Regional 

Coordenação Técnica Local de  

Aripuanã  

(Arara do Rio Branco) 

Coordenação Técnica Local de  

Aripuanã (Cinta Larga) 
 

Coordenação Técnica Local de  

Aripuanã (Cinta Larga) 
 

Serviço Administrativo  

(SEAD) 

Serviço de Monitoramento Ambiental e 

Territorial  

(SEMAT) 

Serviço de Planejamento e Orçamento 

(SEPLAN) 

Coordenação Técnica Local de  

Brasnorte (Irantxe-Myky) 

Coordenação Técnica Local de 

Juína (Enawenê-Nawê) 
 

Assistente Técnico 

Coordenação Técnica Local de 

Juína (Cinta Larga) 

 

Coordenação Técnica Local de 

Juara (Apiaká-Kaiabi-Munduruku) 

Coordenação Técnica Local de 

Cotriguaçu (Rikbaktsa) 

Coordenação Técnica Local de 

Juína (Rikbaktsa) 

Coordenação Técnica Local de 

Juína (Cinta Larga) 
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1. Coordenador Regional:  

 

a. Conduzir a administração da unidade; 

b. Gestão orçamentária e financeira; 

c. Incumbe, ainda, aos Coordenadores Regionais a representação política e social do Presidente nas 

suas regiões de jurisdição. 

 

2. Comitê Regional: 

 

a. Os Comitês Regionais serão compostos pelos Coordenadores Regionais, que os presidirão, 

Assistentes Técnicos, Chefes de Divisão e de Serviços e representantes indígenas locais, na forma 

do regimento interno da FUNAI; 

b. 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. 

 

3. Assistente Técnico: 

 

a. Atuação permanente junto ao Coordenador Regional no apoio às suas responsabilidades. 

 

4. Divisão Técnica - DIT:  

 

a. Gerenciar as atividades desenvolvidas pelos Serviços que integram a Coordenação Regional; 

b. Gerenciar as atividades desenvolvidas pelas Coordenações Técnicas Locais; 

c. Gerenciar e sistematizar a elaboração do plano anual de trabalho da Coordenação Regional.  

 

5. Serviço Administrativo – SEAD: 

 

a. Executar as atividades de apoio administrativo;  

b. Programar e executar as atividades relativas às áreas de administração, material e patrimônio, 

transporte e manutenção, documentação, obras e serviços, informática e telecomunicações;  

c. Orientar e acompanhar as atividades inerentes à gestão de pessoas em consonância com as 

diretrizes emanadas da Unidade Central de Recursos Humanos da Fundação;  

d. Controlar e executar as atividades inerentes às áreas de protocolo, arquivo, recebimento e 

expedição de documentos;  

e. Acompanhar e orientar a publicação dos atos administrativos e análise de documentos e 

processos;  

f. Identificar e apresentar as demandas de formação e capacitação dos servidores.  

 

6. Serviço de Planejamento e Orçamento – SEPLAN: 

 

a. Planejar, organizar e executar as atividades relativas à administração orçamentária, financeira e 

contábil da Fundação no âmbito da Coordenação Regional (operar o SIAFI); 

b. Produzir e disponibilizar informações gerenciais relativas à programação e execução 

orçamentária, visando subsidiar a tomada de decisão.  

 

7. Serviço de Monitoramento Ambiental e Territorial – SEMAT: 
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a. Executar as ações de monitoramento, vigilância, prevenção de ilícitos e fiscalização nas terras 

indígenas, sob a coordenação da CGMT;  

b. Articular parcerias com instituições municipais, estaduais, federais e não governamentais na área 

sob sua jurisdição;  

c. Executar ações necessárias ao cumprimento do componente indígena do licenciamento ambiental 

e de controle dos danos ambientais nas Terras Indígenas e seu entorno; sob coordenação da 

CGGAM; 

d. Qualificar, monitorar e sistematizar informações relativas à situação fundiária e ambiental das 

Terras Indígenas e entorno.  

 

8. Coordenação Técnica Local – CTL: 

 

a. Formular, planejar, programar e executar atividades e projetos de promoção e proteção junto com 

os povos indígenas; 

b. Promover a interlocução constante e permanente com as comunidades e o movimento indígena. 

 

 Apesar de a estrutura pós decreto 7.056 de 28 de dezembro de 2009 contemplar o 

organograma acima descrito, a FUNAI ainda não possui o seu Regimento Interno aprovado de 

modo a regulamentar os procedimentos para o seu funcionamento, por esse motivo a CR JIA ainda 

não implantou o seu Comitê Regional e não operou no exercício de 2010 com todos os setores 

executando fielmente as suas atribuições. Como exemplo desta situação pode-se apontar a 

formalização de processos sendo executadas pela Divisão Técnica, quando pela nova estruturação 

tal procedimento é de responsabilidade do Serviço Administrativo. Providências já foram adotadas 

para distribuir adequadamente as atividades e procedimentos internos visando a sua 

compatibilização com as obrigações pelas quais respondem cada setor. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Relatório de Gestão da Coordenação Regional da FUNAI de Juína/MT (CR JIA), 

referente ao exercício financeiro de 2010, foi elaborado em atendimento às disposições contidas na 

Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 107/2010, da Decisão 

Normativa TCU nº 110/2010, da Portaria TCU nº 277/2010 e da Portaria CGU nº 2546/2010. 

As Declarações referentes aos itens “7, 8 e 17 da parte A”, “1 da parte B” do anexo II da DN 

TCU nº 107/2010 e o Rol de Responsáveis, nos termos dos arts. 10 e 11 da IN TCU nº 63/2010, 

constam no Anexo do presente Relatório de Gestão, as Informações referentes aos itens “2.c, 2.d.I, 

2.d.III, 5.b, 5.d, 5.f e 6 da parte A” do anexo II da DN TCU nº 107/2010 constam no relatório da 

FUNAI Sede (UG 194035). As informações sobre os itens “03, 13, 14, 15 e 16 da parte A, 2, 3, 4 e 

5 da parte B e a parte C” do anexo II da DN TCU nº 107/2010 não se aplicam à natureza jurídica da 

UJ ou não ocorreram no exercício 2010. 

Especificamente com relação a “Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade” 

é importante dizer que a gestão do Programa 0150 – Proteção e Promoção dos Povos Indígenas 

constitui-se numa competência da FUNAI Sede, de modo que as informações referentes tanto sobre 

a execução do programa quanto à execução física das ações realizadas estarão constando no 

relatório de gestão da FUNAI Sede. Esta UJ não participa do planejamento e definição de metas 

físicas das ações, que são atribuições das Coordenações Gerais da FUNAI em Brasília, sendo que 

sua atuação ocorre na execução de parte das ações sob a orientação das Coordenações Gerais. Por 

esse motivo o item 2.c.II não faz parte deste relatório, entretanto foi estruturado um detalhamento 

das ações realizadas durante o exercício 2010 pela CR JIA, contemplando as atividades executadas 

com os recursos orçamentários descentralizados no período, dentro do item 2.3 do presente relatório 

– Desempenho Orçamentário e Financeiro. 

No tocante às informações sobre Recursos Humanos da UJ, a “composição do quadro de 

servidores inativos e pensionistas”, os “custos associados à manutenção dos recursos humanos” e os 

“indicadores gerenciais sobre recursos humanos”, serão consolidados pela CGGP - Coordenação 

Geral de Gestão de Pessoas e farão parte do Relatório de Gestão da FUNAI Sede.  

A FUNAI, até o final de 2010, não dispunha de um sistema de indicadores institucionais e 

de recursos humanos estabelecido, além daqueles previstos no Programa 150 do PPA, razão porque 

não serão tratados neste relatório as questões relativas a “Indicadores Institucionais e Indicadores 

Gerenciais Sobre Recursos Humanos”. Essa carência será suprida em 2011 com a implantação da 

metodologia de avaliação de desempenho institucional e individual aprovada pela portaria MJ Nº 

4040 de 22 de dezembro de 2010. 

Quanto às informações que tratam das “transferências mediante convênio, contratos de 

repasse, termo de parceria, termo de cooperação ou outros”, tais itens não se aplicam a esta UJ, 

estando essas informações a cargo da DAGES/CGOF – Serviço de Contabilidade, que é o serviço 

responsável pelo controle de Transferências dentro da estrutura da FUNAI. 

As informações sobre a “Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de uso Especial Locados 

de Terceiros” não constam do presente relatório uma vez que não existem imóveis nesta situação na 

UJ. Com relação à “Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da 

União e à Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UJ”, 

quem consolidará as informações sobre Terras Indígenas é a Diretoria de Proteção Territorial da 

FUNAI Sede. 

As informações sobre as “providências adotadas para atender às deliberações exaradas em 

acórdão do TCU ou em relatórios da Auditoria Interna” e sobre o “tratamento das recomendações 

realizadas pela Auditoria Interna” não se aplicam no exercício de 2010 por se tratar do primeiro 
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Relatório de Gestão elaborado por esta UJ.  

A Unidade Jurisdicionada de Juína (CR JIA) tem uma abrangência sobre 14 Terras 

Indígenas, localizadas nos municípios de Brasnorte (MT), Tapurá (MT), Juara (MT), Sapezal (MT), 

Comodoro (MT), Vilhena (RO), Cotriguaçu (MT), Aripuanã (MT), Colniza (MT) e Juína (MT), são 

elas: Erikbaktsa, Japuíra, Escondido, Apiaká-Kayabi, Arara do Rio Branco, Enawenê-Nawê, Parque 

do Aripuanã, Serra Morena, Área Indígena do Aripuanã, Myky, Irantxe, Manoki, Batelão e Rio 

Preto (ver Figura 01 no Anexo). Vivem nessas áreas uma população total de aproximadamente 

5.500 (cinco mil e quinhentos) índios. 

Neste relatório a CR JIA dá ênfase às principais ações executadas no exercício de 2010 

contemplando as ações que integram o Programa 0150 do PPA 2008- 2011 do Governo Federal 

destinado aos Povos Indígenas – Proteção e Promoção dos Povos Indígenas, com atividades nas 

áreas de etnodesenvolvimento, proteção territorial e ambiental, proteção social, educação, 

qualificação de servidores, articulação com demais esferas de governo e outras. Um dos principais 

destaques no exercício de 2010 refere-se à implementação da nova Estrutura Organizacional da 

FUNAI, decorrente do Decreto nº 7.056, de 28/12/2009. Nessa nova estrutura os povos indígenas 

Irantxe e Myky que eram atendidos pela extinta AER de Tangará da Serra e o povo Cinta-Larga que 

eram vinculados a AER de Cacoal, passaram a ser atendidos pela CR JIA.  

 Somente no ano de 2010 houve uma aproximação melhor entre a FUNAI – CR JIA e 

lideranças indígenas do povo Cinta-Larga, que teve sua pacificação a partir da década de 50 e que 

são domiciliados no Parque Indígena do Aripuanã, nas Terras Indígenas Aripuanã e Serra Morena. 

Essa aproximação possibilitou a realização de operações conjuntas de fiscalização com o DPF, 

IBAMA, FN e MTE, quando foram apreendidos máquinas e equipamentos agro-florestais, madeira 

e presos empresários do setor madeireiro da região de Juína e Aripuanã. Esses resultados merecem 

destaque uma vez que, nos últimos 25 anos, esse povo encontrava-se envolvido na venda ilegal de 

madeira e diamante, sendo que até então os poderes públicos, quer seja a Polícia Judiciária da 

União, os órgãos ambientais e este órgão oficial indigenista nunca tiveram êxito em realizar 

incursões nestas terras, nem operações de combate aos crimes ali praticados, pois em todas as vezes 

que as autoridades competentes entravam nas áreas eram surpreendidos com o enfrentamento por 

parte dos indígenas. Ocorreram situações em que os Cintas-Largas queimavam pontes, faziam 

barricadas, tocaias e até seqüestravam os agentes públicos. 

Dentre as ações executadas em parceria com a FUNAI Sede durante o exercício, merecem 

destaque o apoio logístico para a demarcação física da reserva Manoki que é localizada no 

município de Brasnorte (MT), bem como as operações de aviventação com georeferenciamento 

efetuadas nas TI Escondido (Cotriguaçu – MT), Parque do Aripuanã (Juína – MT), TI do Aripuanã 

(Aripuanã – MT), Japuíra (Brasnorte – MT) e Serra Morena (Juína – MT). 

Em 2010 foi realizado concurso público pela FUNAI fato que representou um incremento de 

06 (seis) servidores na força de trabalho da CR JIA, sendo 04 (quatro) indigenistas especializados e 

02 (dois) agentes em indigenismo para reforçar as atividades tanto no âmbito administrativo quanto 

junto às comunidades indígenas. Outros momentos importantes que merecem ser citados consistem 

na inserção de inúmeros indígenas nos programas e benefícios sociais do Governo Federal, bem 

como o reaparelhamento da frota de veículos da UJ. 

Na execução dos trabalhos ao longo do ano de 2010 observaram-se inúmeros impedimentos 

proporcionados pela escassez de recursos para a realização de ações, como por exemplo as de 

etnodesenvolvimento em T.I.. Constata-se que os investimentos públicos estão muito aquém das 

necessidades das populações indígenas. Verificou-se também, de maneira estrutural, uma carência 

no planejamento do Governo Federal com relação à descentralização de recursos, fato que dificulta 

a execução das atividades no tempo adequado pelas unidades jurisdicionadas. 

Dentre os principais planos e projetos para o próximo exercício pode-se apontar a reforma e 

ampliação do prédio em que funciona a CR JIA, uma vez que o mesmo se encontra em estado 
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extremamente crítico de conservação, não proporcionando as condições mínimas para os servidores 

exercerem as suas atividades rotineiras, bem como agir com o devido zelo pela guarda do 

patrimônio publico e arquivos documentais, trazendo consideráveis danos ao erário. 

Também está planejada a construção de uma Unidade de Fiscalização na estrada de acesso 

às Aldeias Rio Furquim, Rio Verde e Pacovinha, localizadas na TI Serra Morena, cujo orçamento já 

se encontra aprovado. A construção de mais duas bases de vigilância está sendo solicitada para 

implantação nas TIs Parque do Aripuanã e Enawenê-Nawê. 

Para o exercício de 2011, a CR JIA reivindica a implantação de uma unidade da 

Procuradoria Federal Especializada para prestar suporte jurídico, dando maior transparência e 

agilidade na tramitação de processos. Estão entre as metas da CR JIA a estruturação física e 

operacional de 03 das 10 CTL.s de sua jurisdição, a implantação do seu Comitê Regional, além de 

dar continuidade às ações contidas no PPA 2008-2011 e no Decreto nº 7.056, de 28/12/2009.  
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A- CONTEÚDO GERAL 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UJ NO RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL 

Quadro A.1.1 - Identificação da UJ / Relatório de Gestão Individual 

 
Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça Código SIORG: 004186 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: FUNAI – Coordenação Regional de Juína/MT 

Denominação abreviada: FUNAI – CR Juína/MT 

Código SIORG: 021065 Código LOA: 30202 Código SIAFI: 194067 

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Fundação do Poder Executivo
 

Principal Atividade: Administração Pública em Geral
 

Código CNAE: 8411-6/00 

Telefones/Fax de contato:  (066) 3566-2538 (066) 3566-6115  

E-mail: antonio.aquino@funai.gov.br 

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

Endereço Postal: Rua Barra do Garças, S/N°, Módulo V, CEP 78.320-000  

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

- Decreto n° 7.056, de 28 de dezembro de 2009. 

- Portaria 990/Pres, de 07 de julho de 2010. 

  

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

  

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

 - Informativo FUNAI – Jornal da Coordenação Geral de Assuntos Externos – Publicação mensal com distribuição 

gratuita. Site www.funai.gov.br 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

194088 Fundação Nacional do Índio - FUNAI  

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

19208 Fundação Nacional do Índio - FUNAI  

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

194088 19208 

Fonte: FUNAI – CR JIA 

  

2. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

2.1) Responsabilidades institucionais 

 

A Fundação Nacional do Índio - FUNAI cumpre o importante papel político-institucional, 

previsto no Artigo 231 da Constituição Federal, referente à garantia dos direitos indígenas sobre as 

terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 

todos os seus bens. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças 

e tradições. Os instrumentos para cumprir essa função puramente do Estado, é viabilizada através 

do Programa finalístico, Proteção e Promoção dos Povos Indígenas. 

A atual população indígena brasileira é composta por cerca de 460 mil índios, distribuídos 

entre 225 sociedades indígenas, que perfazem cerca de 0,25% da população brasileira. Cabe 

mailto:antonio.aquino@funai.gov.br
http://www.funai.gov.br/
http://www.funai.gov.br/
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esclarecer que este dado populacional considera tão-somente aqueles indígenas que vivem em 

aldeias, havendo estimativas de que, além destes, há entre 100 e 190 mil vivendo fora das terras 

indígenas, inclusive em áreas urbanas. Há também 63 referências de índios ainda não-contatados, 

além de existirem grupos que estão requerendo o reconhecimento de sua condição indígena junto ao 

órgão federal indigenista. 

Esta população habita 656 terras indígenas, sendo 517 delimitadas e 139 em estudo, que 

representam aproximadamente 12,62% do território nacional, é o que caracteriza o grande objetivo 

do programa, vez que tais populações em sua grande maioria vêm enfrentando uma acelerada e 

complexa transformação social, necessitando buscar novas respostas para a sua sobrevivência física 

e cultural para garantir às próximas gerações melhor qualidade de vida. 

Tendo em vista os problemas concretos que as comunidades indígenas vêm enfrentando nos 

últimos tempos, tais como invasões e degradações territoriais, exploração sexual, 

envolvimento/aliciamento e uso de drogas, exploração de trabalho inclusive infantil, mendicância, 

êxodo desordenado causando grande concentração de indígenas nas cidades, a pormenorização dos 

valores dos direitos indígenas dentre outros, tem-se como necessidade premente a atuação eficiente 

da FUNAI por meio da implementação de seu programa/ações, como um compromisso 

constitucional do Estado Brasileiro para com as populações indígenas. (Disponível em 

http://www.funai.gov.br). 

Cabe aqui ressaltar, novamente, que a Unidade Jurisdicionada de Juína (MT) possui uma 

abrangência de atuação que envolve 14 Terras Indígenas entre as que se encontram devidamente 

homologadas e as que estão em processo de regulamentação: Erikbaktsa, Japuíra, Escondido, 

Apiaká-Kayabi, Arara do Rio Branco, Enawenê-Nawê, Parque do Aripuanã, Serra Morena, Área 

Indígena do Aripuanã, Myky, Irantxe, Manoki, Batelão e Rio Preto, sendo que vivem nessas áreas 

uma população total de aproximadamente 5.500 (cinco mil e quinhentos) índios. 

 

2.1.1) Competência institucional 

 

De acordo com o Decreto 7.056 de 28 de dezembro de 2009, Capítulo V (das Competências 

dos Órgãos), Seção V (dos Órgãos Descentralizados), Art. 22. Às Coordenações Regionais 

compete: 

 

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

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

política e social do Presidente da FUNAI; 

 

II - coordenar, controlar, acompanhar e executar as atividades relativas à proteção territorial e 

promoção dos direitos socioculturais das populações indígenas; 

 

III - executar atividades de promoção ao desenvolvimento sustentável das populações indígenas; 

 

IV - executar atividades de promoção e proteção social; 

 

V - preservar e promover a cultura indígena; 

 

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

isolados e recém contatados; 

 

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

 

http://www.funai.gov.br/
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VIII. executar ações de preservação ao meio ambiente; e 

 

IX - executar ações de administração de pessoal, material, patrimônio, finanças, contabilidade e 

serviços gerais, em conformidade com a legislação vigente. 

 

§ 1º Subordinam-se às Coordenações Regionais as Coordenações Técnicas Locais, cujas atividades 

serão definidas em regimento interno. 

 

§ 2º Na sede das Coordenações Regionais poderão funcionar unidades da Procuradoria Federal 

Especializada. 

 

De maneira central, a Fundação Nacional do Índio - FUNAI, Fundação Pública, instituída 

em conformidade com a Lei no 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério da 

Justiça, tem sede e foro no Distrito Federal, jurisdição em todo o território nacional e prazo de 

duração indeterminado, tem por finalidade: 

 

I - exercer, em nome da União, a proteção e a promoção dos direitos dos povos indígenas; 

 

II - formular, coordenar, articular, acompanhar e garantir o cumprimento da política indigenista do 

Estado brasileiro, baseada nos seguintes princípios: 

 

a) garantia do reconhecimento da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos 

povos indígenas; 

 

b) respeito ao cidadão indígena, suas comunidades e organizações; 

 

c) garantia ao direito originário e à inalienabilidade e à indisponibilidade das terras que 

tradicionalmente ocupam e ao usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes; 

 

d) garantia aos povos indígenas isolados do pleno exercício de sua liberdade e das suas atividades 

tradicionais sem a necessária obrigatoriedade de contatá-los; 

 

e) garantia da proteção e conservação do meio ambiente nas terras indígenas; garantia de promoção 

de direitos sociais, econômicos e culturais aos povos indígenas; 

 

f) garantia de participação dos povos indígenas e suas organizações em instâncias do Estado que 

definem políticas públicas que lhes digam respeito; e 

 

III - administrar os bens do patrimônio indígena, exceto aqueles bens cuja gestão tenha sido 

atribuída aos indígenas ou suas comunidades, consoante o disposto no art 29, podendo também 

administrá-los por expressa delegação dos interessados; 

 

IV - promover e apoiar levantamentos, censos, análises, estudos e pesquisas científicas sobre os 

povos indígenas, visando a valorização e divulgação das suas culturas; 

 

V - acompanhar as ações e serviços destinados à atenção à saúde dos povos indígenas; 

 

VI - acompanhar as ações e serviços destinados a educação diferenciada para os povos indígenas; 
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VII - promover e apoiar o desenvolvimento sustentável nas terras indígenas, em consonância com a 

realidade de cada povo indígena; 

 

VIII - despertar, por meio de instrumentos de divulgação, o interesse coletivo para a causa indígena; 

 

IX - exercer o poder de polícia em defesa e proteção dos povos indígenas. 

 

Art. 3º Compete à FUNAI exercer os poderes de assistência jurídica aos povos indígenas, conforme 

estabelecido na legislação. 

 

Art. 4º A FUNAI, na forma da legislação vigente, promoverá os estudos de identificação e 

delimitação, a demarcação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas 

pelos povos indígenas. 

 

Parágrafo único. As atividades de medição e demarcação poderão ser realizadas por entidades 

públicas ou privadas, mediante convênios ou contratos, firmados na forma da legislação pertinente, 

desde que o órgão indigenista não tenha condições de realizá-las diretamente. 

 

Art. 5º A identificação de áreas destinadas à criação de reservas indígenas dependerá de estudos 

para a descaracterização da ocupação tradicional e verificação das condições necessárias à 

reprodução física e cultural dos indígenas. 

 

2.1.2) Objetivos estratégicos 
 

O Planejamento Estratégico da FUNAI como um todo, explora as possibilidades de 

integração das iniciativas do Programa 0150 – Proteção e Promoção dos Povos Indígenas, que é 

parte integrante do Plano Plurianual – PPA 2008/2011, sob coordenação da FUNAI, com as demais 

políticas do Governo Federal, alicerçando suas ações na missão institucional da FUNAI de 

"Coordenar o processo de formulação e implementação da política indigenista brasileira, instituindo 

mecanismos de controle social e de gestão participativa, visando a proteção e promoção dos direitos 

dos povos indígenas". 

Como executora de parte das Ações que compõem o Programa 0150, a CR JIA conseguiu 

atingir importantes conquistas e resultados durante o exercício de 2010, como por exemplo: Na área 

de Proteção Social dos Povos Indígenas foram realizadas inúmeras ações de apoio aos indígenas em 

trânsito, melhoria na acessibilidade aos direitos sociais e previdenciários, bem como reformas e 

construções de casas em aldeias. No campo educacional podemos citar a continuação do projeto 

Haiyo para formação de magistério, seminários para conscientização e informação dos problemas 

causados pelo uso de drogas e alcoolismo, intercâmbio de professores indígenas e as discussões 

iniciais sobre a implantação dos Territórios Etno-Educacionais. Com relação à Gestão Ambiental e 

Territorial das Terras Indígenas foram efetuadas operações de vigilância e fiscalização em todas as 

T. I. jurisdicionadas com excelentes resultados e várias apreensões de moto-serras, equipamentos 

agro-florestais, caminhões, infratores e outros. Também houve um fortalecimento significativo da 

cadeia produtiva nas T. I. através do incentivo ao extrativismo da castanha e da borracha, criando 

assim, alternativas economicamente viáveis e ecologicamente corretas para a promoção do 

Etnodesenvolvimento nas Terras Indígenas, bem como o incentivo à atividade de produção de 

alimentos para consumo das comunidades indígenas e/ou mercado de acordo com o excedente 

gerado. A unidade também disponibilizou apoio e suporte às ações realizadas na região por técnicos 

de outras unidades da FUNAI.  

No exercício de 2010 a CR JIA conseguiu reaparelhar de forma satisfatória a sua frota de 

veículos, assim como obter uma melhoria no seu quadro de funcionários em virtude do concurso 
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público efetuado, proporcionando um atendimento mais rápido e eficiente às populações indígenas 

nas diversas atividades executadas e também nas ações administrativas da sede da UJ. Por último 

vale a pena informar que muitas outras ações foram feitas a despeito da escassez de recursos e de 

um cronograma deficitário na descentralização dos mesmos. Todas as ações serão detalhadas com 

mais elementos nos tópicos seguintes. 

             

2.2) Estratégias de atuação frente às responsabilidades institucionais 

 

A CR JIA segue as diretrizes e o Plano Estratégico elaborado pelas áreas técnicas, 

coordenações gerais e diretorias que compõem a instituição, que são responsáveis pela gestão de 

planos de ação e de programas de governo. Neste sentido, todo o planejamento operacional 

realizado na unidade acompanha as orientações da FUNAI Sede.   

 

2.2.1) Análise do andamento do plano estratégico da unidade  

 

A elaboração do Plano estratégico 2008-2010 foi definida como uma prioridade 

institucional, tendo com finalidade a introdução de práticas de planejamento estratégico e 

participativo na base da organização de forma a possibilitar aos Povos Indígenas, gestores e 

técnicos da instituição a definição de suas próprias prioridades. 

O Plano Estratégico da FUNAI foi concebido como ferramenta da gestão cotidiana das 

Unidades no contexto de um processo de modernização gerencial, visando contribuir para modificar 

os problemas relevantes e profissionalizar o relacionamento entre Sede e suas Coordenações 

Regionais e Coordenações Técnicas Locais recentemente criadas, representando uma importante 

ferramenta de gestão que será útil para melhoria da qualidade da aplicação dos recursos públicos 

disponíveis. 

Numa sociedade democrática, a viabilidade da mudança organizacional depende da abertura 

de processos intersubjetivos de criação e recriação de acordos, de pactos, sempre conjunturais e 

transitórios. O planejamento se apresenta, nesse contexto, como ferramenta para a construção de 

consensos, compatibilizando as exigências de sujeitos diferenciados quanto às visões de mundo e 

interesses. (Disponível em http://www.funai.gov.br). 

 

2.2.2) Análise do plano de ação referente ao exercício de 2010 

 

O exercício de 2010 foi marcado no âmbito da FUNAI como um todo pela implementação 

das mudanças introduzidas com a edição do Decreto nº. 7.056, de 28/12/2009, refletidas na 

transição entre uma estrutura antiga para um novo modelo de gestão e organização do trabalho. 

Neste contexto os Postos Indígenas que eram localizados dentro das T.I.s e se resumiam na prática a 

uma pessoa apenas, passaram à condição de C.T.L.s subordinadas técnica e administrativamente às 

Coordenações Regionais, onde se vislumbra a formação de equipes multidisciplinares localizadas 

fora das T.I.s, para um atendimento mais adequado e ágil às populações.  

Na esfera administrativa a unidade de Juína (MT), até então um Núcleo de Apoio 

Operacional, passou a ser uma Coordenação Regional (CR JIA), tendo aumentado 

consideravelmente tanto a sua área de abrangência quanto as suas atribuições institucionais. O 

número de Unidades Regionais nos estados foi reduzido para 36 Coordenações Regionais, assim 

como os Postos Indígenas que foram transformados em 297 Coordenações Técnicas 

Descentralizadas, favorecendo uma melhor gestão dos recursos orçamentários, bem como o apoio 

efetivo às comunidades indígenas. 

A reorganização institucional promovida pelo referido Decreto têm por objetivo dar maior 

proximidade às ações da FUNAI junto às comunidades indígenas, bem como facilitar o diálogo com 

http://www.funai.gov.br/
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a sociedade não indígena que convive com àquelas populações, superando os paradigmas 

conceituais de tutela assistencialista e integração dos índios à sociedade nacional que referenciavam 

a atuação do Órgão até então, pautando-se pela proteção e promoção dos direitos dos povos 

indígenas que se apóiam nos conceitos fundamentais de Proteção e Promoção de Direitos, 

Territorialidade e gestão compartilhada. 

Levando-se em consideração as diversas demandas provindas das comunidades indígenas 

sob sua jurisdição e a despeito dos problemas enfrentados, as principais ações implementadas pela 

CR JIA no ano de 2010 foram: Ação 6698 – Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas, 

Ação 4390 – Demarcação e Regularização de Terras Indígenas, Ação 2711 – Promoção ao 

Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas, Ação 2713 – Fomento e Valorização dos Processos 

Educativos dos Povos Indígenas, Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em 

Processo de Qualificação e Requalificação, Ação 2384 – Proteção Social dos Povos Indígenas, 

Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa e Ação 8635 – Promoção do Patrimônio 

Cultural dos Povos Indígenas. 

Todas essas Ações foram levadas a efeito em 2010 por parte da CR JIA, bem como outras 

voltadas à implantação da nova estrutura organizacional da Fundação como um todo, contribuindo 

para que as crescentes demandas das populações indígenas sejam efetivamente atendidas. Cabe 

lembrar que todas as ações serão analisadas detalhadamente nos tópicos seguintes.  

 

2.3) Desempenho Orçamentário/Financeiro 

 

2.3.1) Execução Orçamentária da Despesa 

 

2.3.1.1) Execução Orçamentária de Créditos Originários da UJ 

 

2.3.1.1.1) Despesas por Modalidade de Contratação 
 

Quadro A.2.8 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários da UJ 

 Valores em R$1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2009 2010 2009 2010 

Modalidade de Licitação      

Convite   219.086,80  0,00 

Tomada de Preços   500.000,00  0,00 

Concorrência      

Pregão  1.473.787,43  5.173.545,80 111.234,07 416.828,95 

Concurso      

Consulta      

Registro de Preços     

Contratações Diretas      

Dispensa 412.124,01  369.748,00 37.030,80 30.203,12 

Inexigibilidade 15.858,38   20.604,43 15.858,38 2.226,13 

Regime de Execução Especial       

Suprimento de Fundos       

Pagamento de Pessoal      

Pagamento em Folha     

Diárias 91.195,60 271.501,68 81.389,18 206.070,58 

Outros     

Fonte: SIAFI GERENCIAL 
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2.3.1.1.2) Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa 
 

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

 Valores em R$1,00 

Grupos de Despesa 

Despesa 

Empenhada 

Despesa 

Liquidada 

RP não 

processados 
Valores Pagos 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

3 – Outras Despesas Correntes         

Material de Consumo  

922.467

,26 

1.989.4

78,60  

489.151

,68  

864.691

,32  

7.300,0

0  

2.093,0

0  

479.909

,11  

846.499,

16  

Locação de Mão de Obra  

388.104

,48  

528.301

,36  

336.643

,15  

469.757

,87  

8.611,9

0  

14.315,

68  

313.549

,76  

412.156,

16  

Outros Serviços de Terceiros 

– Pessoa Jurídica  

197.458

,08  

457.066

,91  

138.418

,10  

177.294

,32  

  13,35  119.693

,48  

176.569,

32  

Demais elementos do grupo 

296.688

,70  

667.697

,22  

271.418

,43  

629.083

,80  

    265.247

,97  

625.327,

98  

Fonte: SIAFI GERENCIAL 

 

 

2.3.1.1.3) Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 

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

UJ 

 Valores em R$ 1,00 

Grupos de Despesa 

Despesa 

Empenhada 

Despesa 

Liquidada 

RP não 

processados 
Valores Pagos 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

4 – Investimentos         

Equipamentos e Material 

Permanente  

249.15

0,00  

2.356.

247,02 

56.780

,00  

501.89

0,97  

    56.780

,00  

157.49

2,97  

Obras e Instalações   

696.31

5,15    

9.628,

10  

 73.35

0,26 

    9.628,

10  

Fonte: SIAFI GERENCIAL 

 

 

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

 

- Alterações significativas ocorridas no exercício 

 

Em razão da crise financeira que abalou a economia global, a execução orçamentária de 

2009 foi inferior aos exercícios anteriores, deste modo, constata-se um acréscimo dos repasses 

orçamentários durante o exercício de 2010 que foi motivado, entre outros fatores, devido à 

normalização no fluxo de recursos tanto para custeio quanto para investimento após a retomada da 

economia.  

O aumento no volume de recursos geridos também reflete a maior quantidade de ações a 

serem desenvolvidas pela FUNAI local decorrente da edição do Decreto nº 7056/2009 que 

transformou o antigo Núcleo de Apoio Operacional de Juína (MT) em Coordenação Regional, 

justificando o aumento dos repasses orçamentários para a UASG 194067. Com essa mudança a CR 

JIA passou a atender mais 03 (três) etnias (Irantxe, Myky e Cinta-Larga) e mais 06 (seis) TIs 

(Manoki, Irantxe, Myky, Parque do Aripuanã, Terra Indígena do Aripuanã e Serra Morena), tendo 

como conseqüência um aumento nas demandas atendidas seguramente superior a 50 % (cinqüenta 
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por cento), uma vez que o maior número de etnias e áreas indígenas atendidas traz consigo todo um 

acréscimo na logística da UJ, que passa a demandar mais equipamentos, veículos, motoristas, 

embarcações, manutenção, combustíveis e afins, além de sobrecarregar os serviços administrativos 

com o aumento no número de processos em tramitação, mais encaminhamentos aos órgãos 

públicos, dentre outros fatores. 

Os valores relativos às compras dos veículos que possibilitaram o reaparelhamento da frota 

da Coordenação também representam um impacto significativo no acréscimo dos recursos 

verificados em 2010. As principais aquisições para a CR JIA e CTLs jurisdicionadas foram: 01 

(um) caminhão F4000, 01 (um) caminhão VW Toco 15.180, 01 (um) VW Voyage, 02 (duas) Vans, 

06 (seis) caminhonetes Mitsubishi L-200, 09 (nove) barcos, 08 (oito) motores de popa 15 HP e 04 

(quatro) motores de popa 25 HP. 

Por último vale a pena destacar que nos valores registrados sob a responsabilidade desta CR 

estão incluídos as aquisições principalmente de veículos, barcos, motores e equipamentos, efetuadas 

para outras unidades da FUNAI em virtude de as mesmas não possuírem pregoeiros em seus 

quadros, ou outras situações que impossibilitem as licitações. Enquadra-se neste caso as compras de 

02 (dois) caminhões F4000 destinados às CRs de Rio Negro e Imperatriz, 01 (um) caminhão VW 

8.150 para a CR Tapajós, 02 (dois) VW Voyage para as CRs de Chapecó e Xingu, 01 (uma) 

caminhonete L-200 para a CR Campo Grande, 02 (dois) Barcos para as CRs de Purus e Madeira, 

dentre outros. 

 

- Contingenciamento no exercício 

 

O contingenciamento dos recursos orçamentários em 2010 seguiu o ritmo de anos anteriores 

ficando em patamares elevados, fato que prejudicou o desenvolvimento das ações da CR JIA, 

causando atrasos e suspensões na execução de várias atividades voltadas ao atendimento das 

necessidades das comunidades indígenas. Podemos citar como exemplo a instalação das 

Coordenações Técnicas Locais / CTLs – Brasnorte (MT), Cotriguaçu (MT), Juara (MT), Aripuanã 

(MT), e outras que foram criadas através do Decreto nº 7056/2009, que por falta de recursos para a 

locação de imóvel e demais ações imprescindíveis à instalação das mesmas, não aconteceram em 

2010. Os Postos Indígenas foram extintos, porém, alguns permanecem nas aldeias e outros nas 

cidades, sem a mínima estrutura para a funcionalidade conforme prescreve o referido Decreto. 

Considerando que os limites orçamentários são liberados freqüentemente no final do ano 

sem a contrapartida financeira necessária para efetuar os pagamentos, a diferença entre os valores 

apropriados (liquidados) e os valores pagos, apresenta-se relativamente alta e conseqüentemente um 

grande número de processos ficam inscritos em restos a pagar.    

 

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

 

Os recursos descentralizados à FUNAI local não seguem um cronograma sistemático de 

repasses, uma vez que as projeções da Coordenação Regional são feitas, porém, não são respeitadas 

pelas Unidades responsáveis pelo fluxo de recursos. Os repasses orçamentários chegam 

freqüentemente com atraso, o que prejudica a execução das ações e o cronograma de atividades, 

como exemplo pode-se citar os recursos destinados às ações de etnodesenvolvimento cujas 

aquisições dos materiais e equipamentos têm de ser realizadas no tempo adequado para a atividade 

(sementes para o plantio de roças tradicionais, equipamentos para extração de seringa e borracha, 

etc...). Em alguns casos, os recursos são devolvidos por falta de tempo hábil para a realização de 

licitações. 

 
- Outras questões relevantes  
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 Conforme já foi mencionado anteriormente, a execução física das ações realizadas (item 

2.c.II da DN 107/2010) estará constando do relatório de gestão da FUNAI Sede, através da 

consolidação das informações das Coordenações Gerais que são as responsáveis pela gestão das 

Ações do Programa 150 – Proteção e Promoção aos Povos Indígenas do PPA 2008-2011, definindo 

metas e acompanhando os resultados. Dentro deste contexto a atuação da CR JIA ocorre no sentido 

de executar parte dessas diversas ações sob a orientação das Coordenações Gerais da FUNAI Sede. 

Tendo em vista a situação demonstrada acima acreditamos ser interessante, neste ponto do 

relatório, descrever um detalhamento das atividades realizadas durante o exercício 2010 pela UJ, 

contemplando as atividades executadas com os recursos financeiros descentralizados no período.  

  

Ação 6698 – Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas: 

PTRES: 021270 – 803 PT/803 AI/803 PP 

 

Por se tratar de uma região onde a economia se baseia na madeira, minério, pecuária e pesca, 

as pressões externas constituem-se em uma fonte de problemas constantes, necessitando de ações de 

monitoramento preventivo, fiscalização periódica e grandes operações nas TIs jurisdicionadas, neste 

contexto diversas atividades foram implementadas, dentre as quais vale à pena destacar: 

Foram executadas 02 (duas) grandes fiscalizações a partir do dia 15/07/2010 dentro da 

operação denominada “Arco de Fogo” em conjunto com a DPF, IBAMA, FUNAI, Força Nacional e 

Indígenas da etnia Cinta Larga de Juína – MT. Conforme denúncia referente a invasões de 

madeireiros que exploravam os indígenas das aldeias Rio Furquim, Cafezal e Pacovinha, foi 

desencadeada uma operação na TI Serra Morena, do povo indígena Cinta Larga, chefiada pela 

Policia Federal, representantes do IBAMA, apoiados pela Força Nacional, com o acompanhamento 

de servidores da FUNAI e membros da comunidade indígena Cinta Larga. Foram apreendidos no 

interior desta TI, 01 (um) trator de esteira, 01 (uma) Pá Carregadeira, Moto serras, motos Honda, 01 

(um) caminhão e tratores de pneu. Nas proximidades do Rio Furquim que fica na mesma TI, foi 

encontrada uma Serraria móvel do tipo “Induspan”, equipada com grupo gerador para fornecimento 

de energia e que realizava o desdobramento de toras em pleno funcionamento, com uma grande 

quantidade de madeiras serradas em vigotas, caibros, vigas, palanques e ripões, além de madeiras 

em toras desvitalizadas, sendo que a quantificação das essências e a responsabilização dos autores 

ficaram a critério da Policia Federal.     

As madeiras serradas caibros, ripões e palanques, foram retiradas do local e transportadas 

até a Aldeia Rio Furquim, onde os indígenas acompanhados pela FUNAI fizeram o carregamento 

dos caminhões Mercedes Bens 1518 e o caminhão da FUNAI WV 7110, lotado nesta jurisdição. As 

toras também foram quantificadas pelos órgãos citados e permanecem no local onde foram 

derrubadas, aguardando uma decisão judicial que dê uma destinação para essa madeira. Foi 

proposto pelos órgãos repressores que a madeira fosse leiloada e os valores destinados à 

comunidade em forma de projetos. Cabe aqui um alerta, uma vez que este leilão está demorando e 

muitas espécies estão sendo danificadas na mata devido à ação do tempo e durabilidade da espécie 

por não terem sido armazenadas ou tratadas corretamente.    

Na TI Aripuanã, mais precisamente nas Aldeias Paralelo 10 e Flor da Selva, foi realizada 

uma operação nos moldes da acima descrita, também em conjunto com a DPF, IBAMA, Força 

Nacional e MTE, com o objetivo de coibir a exploração ilegal de madeira e outros delitos. Durante 

a ação na Aldeia Paralelo 10 foram apreendidos 01 (um) trator de esteira marca Fiat Allis AD7B, 01 

(um) trator de pneu marca CBT, 01 (uma) moto Honda Biz, 01 (uma) Moto-serra e 01 (uma) pessoa 

foi detida e encaminhada ao Delegado de Polícia Federal para prestar esclarecimentos na cidade de 

Aripuanã (MT). Na Aldeia Flor da Selva foram detidas 02 (duas) pessoas e apreendido 01 (um) 

Pick-up Montana que se dirigia para o interior da TI no qual foram encontradas anotações de 
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compra e venda de madeira, também foram localizadas várias toras de madeira de diversas 

essências, 01 (um) trator de pneu marca Valmet, 01 (uma) Moto-serra e 01 (um) caminhão marca 

Mercedes Benz.  

Entre os dias 30 de outubro e 11 de novembro de 2010 foi realizada uma ação conjunta na 

TI Serra Morena, com a participação da FUNAI, IBAMA E Força Nacional, com o objetivo de 

fiscalizar ao entorno da TI e em seu interior efetuar o levantamento das estradas madeireiras 

existentes, trackear as estradas através de GPS, localizar os pontos geográficos das madeiras 

apreendidas anteriormente pela operação “Arco de Fogo” e identificar as essências, fazer também a 

medição das mesmas para emissão do auto de apreensão e termo de depósito em nome da 

Associação Eterekuya do Povo Cinta Larga. Nos locais foi verificada a existência de 943 toras de 

madeira, perfazendo um total de 3.016,524 m3.  

No dia 12 de julho de 2010 foi efetuado um trabalho de fiscalização na TI Enawenê-Nawê, 

com a presença do Chefe da CTL juntamente com 05 (cinco) indígenas desta etnia, onde ficou 

constatado a presença de pescadores dentro da TI que além da pesca também fizeram pesquisa de 

minério de forma manual. Na divisa entre a TI com a Fazenda Nossa Senhora de Aparecida foi 

verificado uma grande plantação de milho não respeitando o limite com a referida TI. Na localidade 

denominada “Lagoa Azul” ficou evidenciada a prática ilícita de retirada de madeira em “lascas” das 

espécies Itaúba e Aroeira, sendo que, após tal operação foi solicitada a tomada de providências para 

coibir os atos ilícitos ali praticados, junto aos órgãos fiscalizadores do meio ambiente com a rapidez 

que o caso exigia. 

  No dia 25 de outubro de 2010 foi realizada uma ação conjunta de fiscalização com a 

participação da FUNAI – CR JIA, Polícia Federal e IBAMA, na TI Enawenê-Nawê, próximo ao 

local conhecido como “Garimpo 180”, com o objetivo de atender denuncias de roubo de madeira na 

referida TI, inclusive tendo que ser realizada com certa urgência devido à preocupação desta CR 

JIA, uma vez que caso os indígenas viessem saber por parte de outras pessoas do referido roubo, 

pudessem agir de modo mais áspero contra os possíveis infratores em defesa do seu território. Uma 

descrição resumida do resultado desta ação nos mostra que foi constatada a veracidade da denuncia 

sendo apreendido um trator da marca CBT modelo 1090, 03 (três) Moto-serras e uma pessoa foi 

conduzida à Polícia Federal para prestar esclarecimentos.  

No dia 26 de novembro de 2010 foi realizado um sobrevôo por todo o território indígena 

Enawenê-Nawê e áreas limítrofes, nos municípios de Juína (MT), Sapezal (MT), Comodoro (MT) e 

Vilhena (RO), com objetivo de verificar in loco possíveis impactos demográficos (intrusões) e 

ambientais (retirada de madeira e minérios). Durante a atividade de fiscalização e monitoramento 

foram constatados os seguintes problemas: Observou-se algumas áreas afetadas por incêndios 

florestais nos limites da TI com áreas de uso agropecuário (plantio de soja) nos municípios de 

Sapezal (MT) e Vilhena (RO), sendo possível que as queimadas tenham partido dessas áreas, 

adentrando ao interior da TI e devastando parte da vegetação. Durante o sobrevôo na TI foram 

avistadas algumas estradas de acesso e áreas desmatadas. Foi localizada uma área desmatada com 

existência de duas estruturas (barracões) no local, indicando presença recente de pessoas estranhas 

no interior da TI, percebendo-se que se trata de local de corte de madeira. Existe a preocupação por 

parte desta CR JIA quanto às grandes queimadas florestais que vêm ocorrendo na região, sendo que 

foi feito um contato com o ICMBIO, uma vez que a Estação Ecológica Iquê encontra-se sobreposta 

à TI, no sentido de capacitar 20 (vinte) indígenas Enawenê-Nawê para formar uma Brigada para 

controle de incêndios florestais e, juntamente com o IBAMA capacitar os 20 (vinte) agentes 

ambientais para atuar no monitoramento e fiscalização da referida TI.   

No dia 29 de março de 2010, a chefe da CTL de Brasnorte, Maristela Aparecida Corrêa, 

juntamente com uma equipe formada por 04 (quatro) servidores da FUNAI e mais 07 (sete) 

indígenas realizaram uma fiscalização da TI Manoki, tendo sido feito o percurso pelos rios 13 de 

Maio e Rio do Sangue, onde foram detectados vários posseiros nas margens dos rios, derrubadas 
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com extração de madeira e sevas de peixes para venda nas cidades próximas. Observaram também 

um desmatamento desordenado em vários trechos dos rios acima citados, bem como equipamentos 

para derrubada de madeira. Nesta fiscalização os indígenas recolheram redes para pesca, anzol de 

espera entre outros, sendo que as clareiras abertas nas margens desses rios impressionaram os 

membros da equipe devido à rapidez com que estava ocorrendo. Não foi possível solicitar junto ao 

IBAMA uma equipe para acompanhar na fiscalização e efetuar as multas e apreensões devido à 

Greve dos funcionários daquele órgão de fiscalização ocorrida no período.   

No inicio do mês de junho, precisamente nos dias 01 a 10 foi feita a 2ª etapa da fiscalização 

iniciada em março, de modo que se percorreu a parte próxima ao Rio 13 de maio, encontrando os 

primeiros acampamentos de madeireiros com diversas explanadas e palanques de Itaúba para venda, 

sendo constatado que esses palanques eram transportados em caminhão boiadeiro para não levantar 

suspeita. Foram encontrados vários lampinadores em acampamentos diversos onde foi alertado aos 

mesmos que estavam em Terra da União, com isso os índios revoltados com o tamanho do 

desmatamento, pegaram uma moto serra e bicos de papagaio, que é o material utilizado para retirar 

tora do mato, e levaram para aldeia. Foi efetuado o retorno para a Coordenação Regional de Juína, 

para pedir apoio com viatura, combustível e comunicar os órgãos competentes do que estava 

ocorrendo na TI, entretanto como o IBAMA continuava em greve, comunicamos à Policia Federal 

não sendo possível ser atendido de imediato. Após o retorno para a TI Manoki houve uma surpresa 

ainda maior com o desmatamento no outro lado da TI, próximo ao Município de Nova Maringá-

MT, neste ponto foram localizados 02 esquider, tratores, caminhões carregados com toras e mais de 

295 toras próximo ao Rio São Benedito. 

Somente no final do mês de junho de 2010 foi possível deflagrar uma ação em conjunto com 

o IBAMA no referido local, tendo como resultado a apreensão de 04 (quatro) caminhões, 05 (cinco) 

tratores, 08 (oito) motocicletas e foram autuadas em flagrante 13 pessoas envolvidas no esquema de 

extração, transporte e comércio ilegal de madeira da Terra Indígena Manoki. 

No mês de novembro de 2010 a FUNAI CR JIA retornou ao local juntamente com a Polícia 

Federal, o IBAMA e a Força Nacional e novamente verificou toras de madeira extraídas 

ilegalmente e prontas para serem transportadas. Nesta operação foram apreendidos 6 (seis) 

motosserras, 6 (seis) motocicletas, 4 (quatro) tratores e 1 (uma) carreta, além de 05 (cinco) pessoas 

que foram conduzidas para prestar esclarecimentos. 

Nos dias 26 e 27 de outubro de 2010 foi realizada uma fiscalização custeada pela CR JIA no 

entorno da TI Myky pelos servidores Eliezer Cardozo Louzado Cruz, Willen Reis da Silva e Moacir 

de Andrade, ambos lotados na CR Cuiabá, no sentido de averiguar suposta extração ilegal de 

madeira no interior da referia área. Tal fato não ficou constatado, entretanto foi verificado que 

estava sendo aberta uma estrada de 5.600 (cinco mil e seiscentos) metros na divisa da área com uma 

fazenda, sendo que para tal os indígenas se utilizaram dos recursos do ICMS Ecológico para o 

pagamento junto à empresa Terraplanagem Muller que realizava o trabalho.  

A partir de denúncias de retirada ilegal de madeira que constavam do boletim de inteligência 

da Polícia Federal, foi efetuado o deslocamento de uma equipe formada por FUNAI CR JIA, DPF e 

IBAMA, até a TI Myky para investigação. Nesta ação não foi encontrado vestígios da presença de 

madeireiros na região, entretanto a movimentação da equipe no interior da TI sem o consentimento 

prévio dos indígenas gerou uma situação constrangedora entre o DPF e os indígenas, que se 

acharam desrespeitados. Após este incidente foi solicitado por parte dos indígenas uma reunião 

nesta Coordenação para esclarecimento dos procedimentos neste tipo de ações envolvendo equipes 

multidisciplinares.  

Visitas surpresas têm sido realizadas em todas as Terras Indígenas com freqüência por este 

órgão indigenista tanto individualmente, quanto em conjunto com os órgãos de repressão, 

proporcionando uma maior vigilância no interior das TIs. Também foram desenvolvidas as 

seguintes atividades durante o exercício de 2010: 
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 Realização em parceria com o IBAMA – Gerência Executiva Regional de Juína – MT do 

Curso de Capacitação AAVI: Agente Ambiental Voluntário Indígena em duas etapas, com a etnia 

Cinta Larga das Terras indígenas Serra Morena, Parque Indígena do Aripuanã, Área Indígena 

Aripuanã e Roosevelt, no qual foram capacitados e formados 30 indígenas com o objetivo de se 

fazer a autogestão e proteção ambiental  de seus territórios de forma autônoma, em conjunto com a 

FUNAI e com órgãos parceiros. 

 Realização da 1ª (primeira) etapa dos estudos complementares de impacto ambiental no 

Complexo da Bacia Hidrográfica do Rio Juruena, resultante da instalação de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas com uma equipe especializada da FUNAI – Sede. 

 Gestão financeira e acompanhamento da aplicação dos recursos da Renda do Patrimônio 

Indígena oriundos dos Planos Básicos Ambientais das etnias Rikbaktsa, Enawenê-Nawê referente 

às compensações financeiras resultantes das instalações das Pequenas Centrais Hidrelétricas no 

Complexo da Bacia Hidrográfica do Rio Juruena.   

 Desenvolvimento das ações de combate a incêndios nos territórios indígenas pertencentes às 

etnias Myky, Irantxe, Rikbaktsa e Enawenê-Nawê em parceria com o IBAMA e brigadas indígenas. 

 Realização de reuniões envolvendo lideranças indígenas, FUNAI e empreendedores sobre o 

processo de licenciamento ambiental para a instalação de empreendimentos no entorno de territórios 

indígenas: EIA – RIMA, discussão acerca dos componentes indígenas, elaboração dos planos 

básicos ambientais para compensação financeira e outros. 

 Realização de reuniões na cidade de Cacoal (RO) envolvendo lideranças indígenas Cinta 

Larga dos estados de Mato Grosso e Rondônia, FUNAI Sede, Polícia Federal, IBAMA, DNPM, 

Ministério Público Federal de RO/MT e outras instituições sobre o planejamento das ações para o 

fechamento do Garimpo Laje, localizado na Terra Indígena Roosevelt, localizado no estado de 

Rondônia – RO. 

 Realização de reuniões em Brasília (DF), Juína (MT) e aldeia com lideranças da etnia 

Enawenê-Nawê, servidores da FUNAI Sede e IBAMA sobre a construção de uma via de 

acesso/estrada que interliga a BR 174 até a aldeia Halaitaikwa.   

 Realização de reuniões com lideranças indígenas Enawenê-Nawê, servidores da FUNAI – 

Sede, representantes da Justiça Federal/Cuiabá – MT e CR JIA sobre o Plano Emergencial 

Enawenê-Nawê referente aos Empreendimentos/PCH‟s do Complexo Juruena. 

 Realização de reunião com 45 lideranças indígenas, servidores, FUNAI – Sede, IBAMA e 

outras instituições, na cidade de Cuiabá – MT sobre a Consulta Prévia do PNGATI, onde se 

discutiu principalmente o planejamento, legislação e ações para uma melhor gestão dos territórios 

indígenas. 

 Realização em parceria com o IBAMA na Terra Indígena Irantxe do Curso de Capacitação e 

Formação de Brigadistas, bem como a aquisição de equipamentos de combate a incêndios para os 

indígenas/Prevfogo das etnias Myky, Irantxe e Rikbaktsa. 

 Realização do Curso de Capacitação Técnica de operação de GPS envolvendo 40 indígenas 

das etnias jurisdicionadas a esta UJ visando o apoio no desenvolvimento das ações de proteção dos 

territórios indígenas. 

 Realização de reuniões com lideranças indígenas Arara e Cinta Larga, FUNAI – Sede, 

empreendedores e MPF sobre Licenciamento Ambiental, PBA: Plano Básico Ambiental e outros 

assuntos referentes à Usina Hidrelétrica Dardanellos no município de Aripuanã – MT.  

 Realização de reuniões em Brasília – DF, Cuiabá – MT, Cacoal – RO, Juína – MT, Terras 

Indígenas e diálogos interculturais com lideranças indígenas, FUNAI – Sede/CGMT e outras 

instituições sobre o Projeto REDD direcionado aos territórios indígenas, bem como sua 

regulamentação e normatização dos organismos internacionais junto às instituições públicas 

brasileiras. 
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 Aquisição e manutenção de equipamentos: Barcos, motores de popa, motosserras, câmera 

filmadora, GPS e câmera fotográfica, objetivando o apoio logístico às ações de proteção territorial. 

 Aquisição e manutenção de veículos em apoio logístico às ações de proteção territorial nas 

terras indígenas jurisdicionadas a esta UJ. 

 Aquisição de materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das ações de proteção 

ambiental e territorial.  
A implementação dessas modalidades de operações de fiscalização citadas mais acima 

envolvem um alto custo financeiro para FUNAI – CR JIA devido às dificuldades logísticas, diárias 

de servidores, colaboradores eventuais e indígenas que necessariamente têm que ser custeadas. 

Esses últimos atuam geralmente como intérpretes e guias, realizando os serviços de triagem na 

reserva uma vez que, sem a participação dos mesmos, é impossível efetuar os trabalhos devido à 

grande área abrangida e também pela carência de servidores da FUNAI. Entretanto esse conjunto de 

ações proporcionam uma melhor proteção ambiental das TIs, além de resgatar a dignidade desses 

povos, que há muito tempo foram cercados por pessoas que ingressavam nas reservas praticando 

atividades predatórias, desvirtuando a sua cultura, costumes e tradições.  

Após ações policiais deste tipo se faz necessário a presença da FUNAI para preparar os 

indígenas no sentido de assimilar uma nova realidade, com o apoio e fornecimento dos gêneros 

alimentícios básicos devido ao fato de que em algumas aldeias nem mesmo as roças tradicionais 

estavam sendo cultivadas em função desses movimentos nas reservas que proporcionavam aos 

indígenas a sobrevivência com quantias financeiras irrisórias em troca da retirada de madeira. 

Ressaltamos que se encontra ocorrendo uma mudança nesse quadro, sendo verificado um interesse 

crescente dos índios por atividades lícitas e sustentáveis, tais como a coleta de castanha, seringa, 

roças tradicionais, a criação de pequenos animais e outras. 

Para reforçar a proteção territorial e ambiental na área de abrangência da UJ foi pensada a 

implantação de uma infra-estrutura de Vigilância e Fiscalização permanente composta de Bases 

Fixas no interior ou em estradas de acesso às TIs. Já está com orçamento aprovado para 2011 a 

primeira delas que será localizada na TI Serra Morena e contará com 285,42 M2, mais 02 (duas) 

Bases estão previstas nas TIs Parque do Aripuanã e Enawenê-Nawê, por se tratarem de regiões com 

um histórico de problemas, haja vista que nas proximidades do Parque fica o distrito de Conselvan 

(município de Aripuanã - MT), que concentra um grande número de serrarias responsáveis pela 

receptação e extração das madeiras provenientes da TI, enquanto que na área Enawenê-Nawê, 

precisamente no local conhecido como “Roda d‟água”, às margens do Rio Eugênia, fica uma região 

de Serrado com uma grande quantidade da espécie Itaúba, que é utilizada na construção de cercas 

nas fazendas por se tratar de uma madeira roliça, de pequeno porte e de fácil manejo e transporte. 

Com a instalação dessas Bases de Vigilância e com a formação de agentes ambientais 

indígenas, devidamente preparados para atuarem como guardiões da floresta, têm-se o objetivo de 

afastar os aliciadores e envolver os indígenas na preservação ambiental da TI. 

 

Ação 4390 – Demarcação e Regularização de Terras Indígenas: 

PTRES: 021268 – 802 DR 

 

O processo de demarcação e regularização é variável por terra indígena, que a depender de 

alguns fatores, tais como: a sua extensão territorial, a situação fundiária, a localização e acesso, as 

condições climáticas da região e questões de ordem administrativa, política, podem dificultar a 

execução dos procedimentos e estender por anos até a conclusão (www.funai.gov.br). Em razão 

dessa complexidade a mesma é realizada, em sua maior parte, através de parceria com a FUNAI 

Sede traduzida na presença de grupos técnicos de estudo e trabalho para atuarem em conjunto com a 

equipe da CR JIA. 
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Dentre as ações executadas durante o exercício, merecem destaque o apoio logístico para a 

demarcação física da reserva Manoki que é localizada nos municípios de Brasnorte (MT) e Tapurá 

(MT), bem como as operações de aviventação com georeferenciamento efetuadas na TI Escondido 

(Cotriguaçu – MT), Parque do Aripuanã (Juína – MT), TI do Aripuanã (Aripuanã – MT), Japuíra 

(Brasnorte – MT) e Serra Morena (Juína – MT). Estas últimas foram iniciadas em 2010 e possuem 

uma previsão para o término durante o próximo exercício, enquanto que a primeira não é possível 

estimar a sua finalização por envolver questões judiciais.    

As atividades de aviventação com georeferenciamento têm por objetivo o reconhecimento 

preciso dos limites e marcos geográficos, facilitando o monitoramento territorial, entretanto a 

execução dessas ações apresenta uma dificuldade elevada por se tratar de territórios muito extensos 

e contar com trechos fluviais. Essas ações são uma necessidade reivindicada pelas comunidades 

indígenas há muito tempo, pois os limites de seus territórios são áreas vulneráveis às pressões 

externas por parte de madeireiros, garimpeiros, pescadores e até por assentamentos do INCRA. Em 

muitas dessas áreas limítrofes os marcos demarcatórios foram violados e as picadas foram tomadas 

pelo mato, ocasionando problemas entre os proprietários de imóveis fronteiriços e as áreas 

indígenas. 

Também foram realizadas reuniões com lideranças indígenas Enawenê-Nawê, técnicos da 

FUNAI Sede, IBAMA e GT – Rio Preto em Brasília – DF sobre o processo de demarcação da Terra 

Indígena Adowinã / Rio Preto. 

Apesar das referidas ações terem sido grandes conquistas por parte das comunidades 

indígenas e da FUNAI, há muito ainda por fazer uma vez que a Terra Indígena Rio Preto (etnia 

Enawenê-Nawê) se encontra em processo de delimitação pelo GT – Rio Preto, e a TI Batelão (etnia 

Kayabi) que já encontra-se demarcada, mas que conta ainda com processos na justiça. Além das 

citadas acima também a etnia Myky reivindica uma área tradicionalmente ocupada por seus 

ascendentes denominada Tucunzal.  

 

Ação 2711 – Promoção ao Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas:  

PTRES: 021267 – 805 AI/805 FA 

 

No exercício de 2010 a CR JIA, apesar da insuficiência e escassez de recursos 

orçamentários, procurou buscar parcerias e planejar suas ações pautadas na segurança alimentar, 

geração de renda e preservação ambiental de seus territórios indígenas. Dentre as principais ações 

estão:   

 Estudos e levantamentos de diagnósticos “in loco” juntos aos povos indígenas em seus 

territórios; 

 Elaboração, com base nos diagnósticos executados, do PAT: Plano Anual de Trabalho 

necessário e específico para o desenvolvimento das atividades sustentáveis de cada etnia 

jurisdicionada a esta UJ; 

 Aquisição e manutenção de veículos e equipamentos em apoio à referida ação; 

 Aquisição de materiais de consumo/custeio; 

 Desenvolvimento de parcerias com as instituições: PNUD, GEF, SEMA, STR: Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Aripuanã, Petrobrás, Michelin, CONAB e outros no desenvolvimento do 

Projeto Pacto da Águas – Gestão Ambiental e Alternativas de Geração de Renda nas Terras 

Indígenas das etnias Rikbaktsa, Cinta Larga e Zoró. 

 Realização de Seminário, Oficina e Intercâmbios com as etnias Rikbaktsa, Arara, Zoró e 

Cinta Larga dos estados de Mato Grosso e Rondônia sobre o extrativismo da castanha do Brasil e 

borracha de seringueiras nativas, bem como suas etapas técnicas no processo de produção e 

comercialização. 
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 Participação de servidores nos eventos supracitados envolvendo os parceiros: PNUD, GEF, 

SEMA, STR (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aripuanã), Petrobrás, Michelin, CONAB e 

outros, objetivando superar gargalos e buscar um melhor desenvolvimento da atividade extrativista 

em territórios indígenas. 

 Apoio técnico por parte dos Chefes de Coordenações Técnicas Locais e parceiros no 

desenvolvimento das atividades auto-sustentáveis no interior dos territórios indígenas. 

 Elaboração em conjunto com as comunidades indígenas Rikbaktsa, Myky, Irantxe, Arara e 

Cinta Larga dos Projetos da Carteira Indígena/MMA: Ministério do Meio Ambiente em apoio às 

alternativas sustentáveis para segurança alimentar, geração de renda e preservação ambiental.  

 Projeto de apoio à Promoção de Atividades Sustentáveis das Mulheres Indígenas Cinta 

Larga com a Construção da Casa de Artesanato. 

 

Ação 2713 – Fomento e Valorização dos Processos Educativos dos Povos Indígenas:  

PTRES: 4065 – 808 CE/808CP/808IF  

 

Em 2010 a CR JIA desenvolveu em parceria com a FUNAI Sede, MEC, SEDUC 

(Assessoria Pedagógica), Secretarias Municipais e Instituto Maiwu, várias ações que tiveram por 

objetivo promover políticas públicas de educação específicas e com qualidade, dentro e fora das 

aldeias, que proporcionaram o direito à cidadania dos povos indígenas, sendo elas: 

 

 Realização de 03 (três) etapas do Projeto Haiyo, presenciais e intermediárias, com 

encerramento em Dezembro/2010 na cidade de Juína – MT, totalizando a formação em 

Magistério/Ensino Médio para 45 professores indígenas sob jurisdição desta UJ. 

 Realização de 03 (três) etapas do Curso de Gestores e Gestoras Indígenas no Estado de Mato 

Grosso com sedes em Barra do Bugres – MT e Pontes e Lacerda – MT em parceria com o Instituto 

Maiwu/PDPI. Esta ação capacitou 06 (seis) indígenas administrativamente para a gestão de 

organizações indígenas, bem como a elaboração de projetos voltados para a causa indígena, tendo o 

encerramento do curso ocorrido em 20.01.2011. 

 Intercâmbio entre os profissionais da educação escolar indígena das etnias Rikbaktsa, Cinta 

Larga, Kayabi, Apiaká, Munduruku e Arara, com o objetivo de produzir a troca de experiências e 

planejamento. 

 Realização de 03 (três) eventos/reuniões com lideranças indígenas e servidores para o início 

do processo de implantação do TEE: Território Etnoeducacional Cinta Larga nos estados de Mato 

Grosso e Rondônia. Outro fator relevante foi a criação de uma comissão para o desenvolvimento 

das referidas ações.   

 Realização do Seminário da Educação Escolar Indígena na Terra Indígena Zoró com a 

participação de várias etnias dos estados de Mato Grosso e Rondônia com o objetivo de se discutir a 

educação escolar indígena como um todo. 

 Apoio na capacitação de professores com a realização de 03 (três) etapas de estudos 

presenciais na Faculdade Indígena Intercultural – UNEMAT, Barra do Bugres – MT. 

 Apoio de servidores de outras unidades na elaboração do planejamento e programação da 

educação escolar indígena para o exercício de 2010. 

 Apoio logístico na assistência aos estudantes fora das aldeias. 

 

Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 

Requalificação: 

PTRES: 4056 – 800 SP / 4062 – 807 MS  
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No decorrer do exercício 2010 a CR JIA, em conjunto com a FUNAI Sede, promoveu 

alguns eventos no intuito de capacitar e qualificar os servidores visando a melhoria continuada dos 

processos de trabalho, satisfação pelos serviços prestados à sociedade e crescimento profissional, 

dentre esses eventos estão: 

 

 Seminário de Informação e Esclarecimento sobre o Processo de Reestruturação da FUNAI – 

Decreto 7.056 de 28.12.2009, na cidade de Ji – Paraná (RO) em Outubro/2010. 

 Curso de Capacitação, Ambientação, Orientação e Acolhimento aos Novos Servidores em 

Brasília – DF em Novembro/Dezembro/2010. 

 VI Oficina Regional de Capacitação sobre Segurado Especial e Políticas de Proteção Social 

para os Povos Indígenas em Marabá – PA em Novembro/2010.     

 

A capacitação e qualificação dos servidores deveria ser um processo contínuo com o 

planejamento voltado a atender os anseios do indigenismo moderno e a nova estruturação da 

FUNAI, visando uma mão-de-obra melhor especializada que supra de forma satisfatória as 

demandas atuais dos povos indígenas.  

Apesar dessas ações constata-se a necessidade de cursos e/ou seminários específicos em 

diversas áreas de atuação dentro da CR JIA, no sentido de ampliar os conhecimentos e aperfeiçoar 

as habilidades de cada servidor para o exercício de suas atividades diárias. As principais carências 

verificadas são: Na área de informática, devido às dificuldades enfrentadas por vários servidores 

com a utilização de equipamentos de computação e de outros tipos de tecnologia facilitadoras dos 

trabalhos que a FUNAI realiza, como por exemplo, o uso de GPS nas operações de fiscalização, 

também seria importante a capacitação de ao menos um técnico em manutenção de computadores. 

Na área de gestão, poderiam ser realizados treinamentos em SIAFI gerencial, SIAFI operacional, 

SIASG, licitação e contratos, pregoeiro, logística, gestão de pessoas, gerenciamento de custos, 

patrimônio e elaboração de projetos. Nas demais áreas seriam interessantes os cursos de redação de 

documentos oficiais e noções de mecânica de veículos. 

A realização dos treinamentos acima se constitui uma reivindicação antiga dos servidores da 

UJ, entretanto a sua efetiva observação sempre esbarra na questão orçamentária e financeira, com as 

dificuldades em se conseguir os recursos necessários.      

 

Ação 2384 – Proteção Social dos Povos Indígenas:  

PTRES: 4062 – 807IC/807AS/807SP/807GJ 

 

As ações de proteção e promoção social das etnias jurisdicionadas a esta UJ objetivam a 

acessibilidade das mesmas aos direitos sociais e previdenciários junto às instituições competentes, 

INSS, Cartórios, Secretaria Municipal de Assistência Social, Banco do Brasil, Posto de 

Identificação e outros. Neste sentido as principais atividades no exercício foram: 

 

 Apoio logístico aos indígenas nos deslocamentos de suas aldeias de origem para expedição 

de RANI, documentos civis e acesso aos benefícios sociais e previdenciários. 

 Articulação junto ao INSS para atendimento dos indígenas no interior de seus territórios e 

aldeias no que se refere ao levantamento de dados e concessão de benefícios. 

 Participação de 02 (dois) servidores na Oficina Regional de Capacitação Sobre o Segurado 

Especial e Políticas de Promoção e Proteção Social para os Povos Indígenas realizada em Marabá – 

PA. 

 Aquisição de equipamentos em apoio às referidas ações. 
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 Realização do Encontro de Jovens e Adolescentes com a etnia Rikbaktsa no intuito de 

erradicar e/ou amenizar os problemas sociais que os afetam, como: álcool, drogas, prostituição, 

DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis), êxodo territorial e outros. 

 Realização de Intercâmbio e Encontros das mulheres indígenas das etnias jurisdicionadas a 

essa UJ, com o propósito de discutirem sobre suas associações, bem como o fortalecimento dessas 

organizações perante suas comunidades. 

 Construção de 20 casas familiares nas aldeias Cinta Larga da Terra Indígena Aripuanã no 

município de Aripuanã – MT. 

 Aquisição de peixe “in natura” em apoio à comunidade indígena Enawenê-Nawê na 

realização de seus rituais tradicionais, bem como, na subsistência alimentar. 

 Realização de reformas e melhorias na casa de trânsito situada na sede desta UJ. 

 Realização de reunião com lideranças indígenas, MME e Grupo Rede/Cemat sobre a 

implementação do Programa Luz Para Todos nos territórios indígenas. 

 Ações de melhorias de infra-estrutura comunitária com reforma e construção de casas nas 

Terras Indígenas Serra Morena, Parque Indígena do Aripuanã e Enawenê-Nawê. 

 Apoio logístico e fiscalização das ações da FUNASA na assistência à saúde indígena junto 

aos povos indígenas jurisdicionados a esta UJ. 

 Participação em seminários, encontros e reuniões da FUNASA: DSEI: Distrito Sanitário 

Especial Indígena, Conselhos Locais e Distritais de Saúde Indígena. 

 

 

Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa: 

PTRES: 021264 – 809AU/809 AI 

 

Dentre as ações técnicas e administrativas do programa desenvolvidas por essa UJ, podemos 

destacar: 

 

 Gestão administrativa, orçamentária e financeira dos recursos descentralizados da FUNAI – 

Sede para as atividades meio e fim, por intermédio da Unidade Gestora: 194067 – Gestão: 19208. 

 Gestão administrativa e financeira dos recursos descentralizados da FUNAI – Sede/Renda 

do Patrimônio Indígena referente ao PBA: Plano Básico Ambiental do Complexo da Bacia 

Hidrográfica do Rio Juruena por meio das unidades gestoras: 194243 / Enawenê-Nawê, 194244 / 

Rikbaktsa e 194246 / Myky.  

 Gestão e procedimentos administrativos dos contratos de licitação referente à prestação de 

serviços e fornecimento de materiais de consumo: 

1. Serviços auxiliares operacionais administrativos; 

2. Serviços de recepcionista; 

3. Serviços de limpeza e conservação; 

4. Serviços de vigilância; 

5. Serviços de hospedagem; 

6. Serviços de fornecimento de alimentação; 

7. Aquisição de gêneros alimentícios; 

8. Aquisição de passagens; 

9. Aquisição de combustíveis; 

10. Serviços de manutenção de equipamentos; 

11. Serviços de manutenção da frota veicular; 

12. Aquisição de materiais gerais de consumo/custeio; 

13. Aquisição de equipamentos gerais/investimento; 

 Pagamento das despesas fixas e variáveis: energia, telefone, internet e informática. 
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 Reaparelhamento da frota veicular para o apoio ao desenvolvimento das atividades meio e 

fim. 

 Pagamento de diárias a servidores e colaboradores eventuais no desenvolvimento das ações 

administrativas e finalísticas do programa. 

 Pagamento de auxílio financeiro aos indígenas em apoio às ações finalísticas do programa. 

 

 

Ação 8635 – Promoção do Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas: 

 

 As principais atividades realizadas no exercício foram: 

 

 Apoio às iniciativas das comunidades indígenas referente à realização de 

eventos/oficinas/festas culturais e tradicionais no interior de seus territórios. 

 Apoio na realização dos rituais tradicionais da etnia Enawenê-Nawê (Yãkwa, Kateokoo, 

Lerohi e Salomã). 

 Apoio e incentivo à comercialização de artesanato visando à valorização da produção e 

sustentabilidade das comunidades indígenas. 

 Instalação de estruturas físicas nas aldeias indígenas com a construção de casas para 

confecção de artesanatos, casas tradicionais e espaços culturais. 

 Apoio às comunidades indígenas no intercâmbio com a sociedade não indígena e realização 

de eventos nos espaços em áreas urbanas. 

 Interlocução e intercâmbio com Museu do Índio – RJ/Sociedade de Amigos do Museu do 

Índio no desenvolvimento do Projeto de Pesquisa sobre Documentação de Línguas e Culturas 

Indígenas com o objetivo da valorização, resgate e fortalecimento da língua materna no meio sócio-

cultural do povo indígena Rikbaktsa. 

 

 

Ação Nº 90EH – Articulação das Políticas de Proteção e Promoção dos Povos Indígenas: 

 

Várias ações foram desenvolvidas no sentido de promover articulações políticas junto aos 

órgãos públicos federais, estaduais e municipais durante o exercício com a finalidade de estabelecer 

parcerias de trabalho que melhorem o atendimento às comunidades indígenas.  

 

 INSS: Principalmente nos atendimentos no interior de seus territórios, referente à 

acessibilidade ao auxílio maternidade, aposentadoria e outros benefícios; 

  IBAMA, Polícia Federal e Força Nacional: No planejamento e apoio à proteção ambiental 

conjunta dos territórios indígenas; 

 MPF: No apoio jurídico às causas indígenas 

 Superintendência de Assuntos Indígenas: Fornecimento de cestas básicas, cobertores e 

outros materiais; 

 Secretarias Estaduais como a SEMA: Apoio à elaboração de um acordo de pesca na região 

Noroeste do Mato Grosso e proteção ambiental das áreas indígenas; 

 SEDUC: Apoio à educação escolar indígena; 

 SINFRA (MT – Regional):  Apoio com a cessão de combustíveis para melhorias nas 

estradas no interior dos territórios indígenas; 

 Prefeituras Municipais: Recursos do ICMS-Ecológico para a proteção sócio-econômica, 

ambiental e cultural das comunidades indígenas, incluindo aí as ações de apoio das secretarias 

municipais de educação, saúde/SUS, assistência social, agricultura e outras. 
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Apesar dos avanços terem sido relevantes no campo da articulação política junto às 

instituições federais, estaduais e municipais, muito ainda falta para alcançarmos parcerias dignas e 

fiéis para a causa indígena, principalmente quando se trata de regiões onde a economia se baseia na 

madeira, minério e latifundiários. O próprio poder público em alguns casos é contrário à causa 

indígena, originando assim entraves que dificultam essas parcerias. 

 

Ação 2724 – Pesquisas Sobre Populações Indígenas: 

 

Durante o exercício de 2010 esta UJ promoveu apoio incondicional como parceira às 

instituições no desenvolvimento dos seus projetos: 

 

 Ao IBGE no desenvolvimento do Censo/2010 das populações indígenas sob jurisdição da 

UJ, tendo como objetivo o real dimensionamento do público alvo a ser assistido pelo Programa 150 

do PPA 2008-2011. 

 Ao Museu do Índio – RJ/Sociedade de Amigos do Museu do Índio no Projeto de Pesquisa 

sobre Documentação de Línguas e Culturas Indígenas com o objetivo da valorização, resgate e 

fortalecimento da língua materna no meio sócio-cultural do povo indígena Rikbaktsa. 

 

 

2.3.1.2) Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 

 

2.3.1.2.1) Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação 
 

Quadro A.2.11 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por 

movimentação 

 Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação  
Despesa Liquidada Despesa paga 

2009 2010 2009 2010 

Licitação      

Convite      

Tomada de Preços      

Concorrência      

Pregão   25.207,50 70.165,90  25.207,50 70.165,90 

Concurso       

Consulta       

Contratações Diretas       

Dispensa  6.131,96 4.463,60  6.131,96 4.463,60 

Inexigibilidade         

Regime de Execução Especial         

Suprimento de Fundos         

Pagamento de Pessoal      

Pagamento em Folha     

Diárias 4.319,42 659,23 4.319,42 659,23 

Outras     

Fonte: SIAFI GERENCIAL 
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2.3.1.2.2) Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por 

Movimentação 
 

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

por movimentação 

 Valores em R$1,00 

Grupos de Despesa 

Despesa 

Empenhada 

Despesa 

Liquidada 

RP não 

processados 
Valores Pagos 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

3- Outras Despesas Correntes         

Material de Consumo 

9.237,81 62.435,5

0 

9.193,26    9.193,26  

Outros Serviços de Terceiros 

– Pessoa Jurídica 

3.573,80 6.700,00 3.573,80    3.573,80  

Passagens e Despesas com 

Locomoção 

18.527,8

5 

3.100,00 18.020,8

3 

1.490,00   10.173,9

2 

1.490,00 

Demais elementos do grupo 4.519,42 659,23 4.519,42 659,23   4.519,42 659,23 

Fonte: SIAFI GERENCIAL 

 

2.3.1.2.3) Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por 

Movimentação 
 

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

por movimentação 

 Valores em R$ 1,00 

Grupos de Despesa 

Despesa 

Empenhada 
Despesa Liquidada 

RP não 

processados 
Valores Pagos 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

4 – Investimentos         

Equipamentos e Material 

Permanente   2.394,00   

    

Fonte: SIAFI GERENCIAL 

 

2.3.1.2.4) Análise Crítica da gestão da Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ 

por Movimentação 
 

Os valores apresentados nos quadros acima, referentes ao exercício de 2010, correspondem a 

um projeto obtido via Destaque Orçamentário junto ao MME (Ministério de Minas e Energia) que 

teve a seguinte destinação: 

 
 Elaboração junto à comunidade indígena Rikbaktsa do Projeto de Apoio ao Extrativismo da 

Castanha do Brasil como alternativa sustentável de fortalecimento econômico e preservação 

ambiental em seu território.  

 Inclusão do referido Projeto de Apoio no âmbito do Programa “Luz para Todos”. 

 Dentre as ações desenvolvidas no projeto, podemos citar o relevante suporte às famílias 

indígenas para a coleta e escoamento da produção, reestruturação do sistema de armazenamento e 

estruturação da ASIRIK - Associação do Povo Indígena Rikbaktsa. 

 Os recursos financeiros foram utilizados em sua maior parte para a aquisição de 

combustíveis, gêneros alimentícios, ferramentas, sacarias, manutenção de veículos (peças e 

serviços) e aquisição de equipamentos para estruturação da ASIRIK. 
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3. SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 

 

3.1) Pagamentos e cancelamentos de restos a pagar de exercícios anteriores 

Quadro A.4.1 – Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores 

 Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

acumulados 

Pagamentos 

acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2010 

2009 146.493,20 -565,00 130.437,94 15.490,26 

2008 199.477,56  199.477,56  

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

acumulados 

Pagamentos 

acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2010 

2009 761.457,16 -7.011,58 738.023,55 16.422,03 

2008 2.132.026,90 -8.605,71 2.034.159,03 89.262,16 

Observações: 

 

Fonte:SIAFI GERENCIAL 

 

3.2) Análise Crítica  
 

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

 

Os pagamentos dos restos a pagar são efetuados à medida que são liberados os repasses 

financeiros feitos pela FUNAI Brasília DF, sendo priorizados os pagamentos das despesas fixas, 

bem como aquelas oriundas dos contratos de prestação de serviços originárias de licitações.  

 

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

decorrentes do pagamento de RP de exercícios anteriores 

 

Conforme se constata nos quadros acima, os valores inscritos em restos a pagar têm sido um 

dos grandes problemas na execução orçamentária da FUNAI nos últimos anos, porém, essa situação 

é justificada pela instituição em razão dos atrasos na liberação dos limites orçamentários por parte 

do Ministério da Justiça, conseqüentemente prejudicando os repasses de recursos por parte da 

FUNAI Brasília às unidades descentralizadas do país. Tal situação provoca o atraso na conclusão 

dos procedimentos licitatórios bem como nas liquidações das despesas.  

É importante observar que o Decreto nº 7056/09 tece uma nova estrutura para Fundação, 

proporcionando um redimensionamento estrutural em razão da diminuição do número de Unidades 

Gestoras, sendo este um fator que deve contribuir muito para a eficiência na execução orçamentária 

da instituição como um todo nos próximos exercícios.  

Sabe-se que a antiga estrutura trazia sérios problemas de ordem gerencial, a exemplo a falta 

de pessoal qualificado para administrar os procedimentos de compra e contratação de serviços, 

todavia, mesmo com a realização do concurso público o quantitativo de pessoal admitido é 

insuficiente para atender essa demanda. Neste contexto a Coordenação Regional de Juína (MT) foi 

contemplada com 06 (seis) servidores, sendo dois para a área meio e quatro para área finalística, 

número que se mostra ainda incapaz para atender as ações tanto da área meio quanto da área fim. 

São 10 (dez) CTLs e 09 (nove) povos indígenas distribuídos no Noroeste do Estado de MT, nas 

CTLs não há servidores lotados, contamos tão somente com um Chefe para gerenciar todas as ações 
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de competência, conforme determina o Decreto nº 7056/09, sendo humanamente impossível. 

 

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

Processados há mais de um exercício financeiro 
 

A razão para a permanência de restos a pagar não processados no exercício de 2008, está de 

acordo com o Decreto Nº 7.057, de 29 de dezembro de 2009, que prorroga a validade dos restos a 

pagar não processados inscritos nos exercícios financeiros de 2007 e 2008, até 31 de dezembro de 

2010. 

 

- A existência de registro no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal – SIAFI de valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores a 2009 sem que 

sua vigência tenha sido prorrogada por Decreto 

 

 Não existe registro. 

 

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

 

A falta de pessoal qualificado para realização dos procedimentos licitatórios de compra e 

contratação de serviços prejudica consideravelmente a gestão orçamentária e financeira da UJ, além 

de trazer sérios problemas de ordem gerencial. 

Consideramos pertinente registrar que por falta de recursos financeiros, muitas despesas não 

foram pagas em 2010 sendo incluídas em restos a pagar, as mesmas encontram-se aguardando o 

repasse a ser efetuado pela Administração Central da FUNAI em Brasília DF para a efetiva 

liquidação. Cabe ressaltar que tal situação tem sido praxe nos últimos anos prejudicando de 

sobremaneira a instituição face ao atraso nos pagamentos, inclusive, de despesas oriundas de 

pregões eletrônicos.    

 

 

4. RECURSOS HUMANOS 

 

As informações relativas aos itens 5.b e 5.d da DN TCU 107/2010 serão consolidadas na 

CGGP da DAGES, que é a área responsável pela gestão de recursos humanos da FUNAI – Unidade 

Gestora 194035. O item “5.f Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos” da DN TCU 

107/2010 não será respondido neste relatório uma vez que a FUNAI não dispunha, até o final de 

2010, de um sistema de indicadores de recursos humanos estabelecido, além daqueles previstos no 

Programa 150 do PPA. Essa carência será suprida em 2011 com a implantação da metodologia de 

avaliação de desempenho institucional e individual aprovada pela portaria MJ Nº 4040 de 22 de 

dezembro de 2010, publicada no DOU, Seção 1, pág. 92 e 93. De acordo com a metodologia 

aprovada a primeira avaliação de desempenho será procedida em 30 de junho de 2011 ainda de 

forma simplificada. A partir do segundo ciclo de avaliação, a ser concluído em 30 de junho de 2012, 

o sistema de avaliação de desempenho estará funcionando na sua plenitude, com a implementação 

dos Planos Anuais de Trabalho em todas as UJ e de avaliações individuais do tipo 360º para os 

servidores. 

Através da análise dos quadros que seguem podem ser efetuadas algumas considerações 

referentes ao exercício de 2010, no âmbito da CR JIA, com relação à sua composição de Recursos 

Humanos: A incorporação de 06 servidores de carreira, sendo 04 indigenistas especializados e 02 

agentes em indigenismo (03 que tomaram posse – 01 que se exonerou a pedido), proporcionou um 

reforço ao quadro de trabalho da unidade, entretanto esse quantitativo ainda não se mostra 

suficiente para atender o volume de trabalho verificado tanto na área meio quanto na área fim. 
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Somente a título de ilustração, a implantação prevista no Decreto 7.056 de 28 de dezembro de 2009 

das 10 C.T.L.s jurisdicionadas à CR JIA, implica na necessidade de 01 indigenista especializado e 

de 01 agente em indigenismo para cada unidade, perfazendo um total de 20 funcionários, isso sem 

levar em consideração as demandas de vigilância, limpeza e de secretária.   

Devido à estrutura física precária o desempenho dos servidores se apresenta 

consideravelmente comprometido, tanto na sede da CR JIA quanto nas C.T.L.s a ela 

jurisdicionadas. Essas últimas ainda não se verificam na prática uma vez que nenhuma das 10 

C.T.L.s encontra-se instalada e estruturada fisicamente, se resumindo à figura do Chefe.  

Outro fator negativo com relação aos recursos humanos consiste no fato de que apesar de a 

UJ ter realizado algumas atividades de treinamento para atualização de conhecimentos e habilidades 

do quadro funcional, estas não se apresentaram suficientes para suprir em 100% as demandas 

existentes (mais comentários, ver pgs. 27 e 28, Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos 

Federais em Processo de Qualificação e Requalificação).  

 

 4.1) Composição do quadro de servidores ativos  

 

Quadro A.5.1 – Composição do Quadro de Recursos Humanos - Situação apurada em 31/12/2010 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

em 2010 

Egressos em 

2010 Autorizada Efetiva 

1 Provimento de cargo efetivo  
 

  

1.1 Membros de poder e agentes políticos  
 

  

1.2 Servidores de Carreira   
 

  

1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão  06 05 01 

1.2.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado 

    

1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório     

1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas     

1.3 Servidores com Contratos Temporários     

1.4 Servidores Cedidos ou em Licença     

1.4.1 Cedidos     

1.4.2 Removidos     

1.4.3 Licença remunerada     

1.4.4 Licença não remunerada     

2 Provimento de cargo em comissão     

2.1 Cargos Natureza Especial     

2.2 Grupo Direção e Assessoramento superior     

2.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão  01 01  

2.2.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado 

    

2.2.3 Servidor de outros órgãos e esferas  01   

2.2.4 Sem vínculo  13 03  

2.2.5 Aposentado     

2.3 Funções gratificadas     

2.3.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão  02 02  

2.3.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado 

    

2.3.3 Servidor de outros órgãos e esferas     

3 Total  23 11 01 

Fonte: FUNAI CR JIA. 
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Quadro A.5.2 - Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária - Situação apurada 

em 31/12/2010 

Tipologias do Cargo 

Faixa Etária (anos) 

Até 30  De 31 a 40  De 41 a 50  De 51 a 60  
Acima de 

60  

1. Provimento de cargo efetivo  
 

   

1.1. Membros de poder e agentes políticos      

1.2. Servidores de Carreira  01 03 01 01  

1.3. Servidores com Contratos Temporários      

1.4. Servidores Cedidos ou em Licença      

2. Provimento de cargo em comissão  
 

   

2.1. Cargos de Natureza Especial      

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 02 02 07 04  

2.3. Funções gratificadas  02    

Fonte: FUNAI CR JIA 

 

    

    

Quadro A.5.3 - Composição do Quadro de Recursos Humanos por NÍVEL DE ESCOLARIDADE - 

Situação apurada em 31/12/2010 

Tipologias do Cargo 
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  01     04 01   

1.3. Servidores com Contratos Temporários          

1.4. Servidores Cedidos ou em Licença          

2. Provimento de cargo em comissão          

2.1. Cargos de Natureza Especial          

2.2. Grupo Direção e Assessoramento 
Superior 

03   01 04 07    

2.3. Funções gratificadas     02     

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; 
10 - Não Classificada. 

Fonte: FUNAI CR JIA 
    

    

 

 4.2)  Composição do quadro de estagiários 

  

Quadro A.5.6 - Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de 

escolaridade 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Custo do exercício 

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

Nível superior 

    

 

Área Fim 

    

 

Área Meio 

    

 

Nível Médio 

    

 

Área Fim 

    

 

Área Meio 01 02 02 02 * 

Fonte: FUNAI CR JIA 
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* Não é possível a esta CR aferir o custo incorrido no exercício com o pagamento de estagiários, 

uma vez que o pagamento é realizado pela FUNAI Sede, Unidade Gestora 194035. 

  
 

 4.3) Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 
 

Quadro A.5.8 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 
Unidade Contratante 

Nome: FUNAI – Núcleo de Apoio Operacional de Juína (MT) 

UG/Gestão: 194067 CNPJ: 005.712.491/0001-17 

Informações sobre os contratos 

 

Ano do 

contrato 

Área Nat. 

Identificaçã

o 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 

2009 V O 
Nº146/FUN

AI/NAO/JI

A/2009 

06.236.934/

0001-03 

01/08/2

009 

01/08/2

010 
  06 06   P 

2009 L O 
Nº156/FUN

AI/NAO/JI

A/2009 

07.116.584/

0001-04 

10/08/2

009 

10/08/2

010 
05 05     P 

Observação: 

LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

Fonte: CR JIA - DIT. 

 

 

 

Quadro A.5.9 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 
Unidade Contratante 

Nome: FUNAI – Núcleo de Apoio Operacional de Juína (MT) 

UG/Gestão: 194067 CNPJ: 005.712.491/0001-17 

Informações sobre os contratos 

Ano do 

contrato 
Área Nat. 

Identificaçã

o 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 

2010 1 O 
Nº086/FUN

AI/CR/JIA/

2010 

09.592.187/

0001-34 

05/06/2

010 

05/06/2

011 
07 04     A 

2009 1 O 
Nº172/FUN

AI/NAO/JI

A/2009 

09.134.888/

0001-20 

17/08/2

009 

17/08/2

010 
  06 06   P 

Observação: 

 

LEGENDA 

Área: 
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1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 

2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 

3. Serviços de Copa e Cozinha; 

4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 

5. Serviços de Brigada de Incêndio; 

6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 

7. Outras. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

Fonte: CR JIA – DIT. 

 

 

Quadro A.5.10 - Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de serviço 

com locação de mão de obra 

Identificação do Contrato Área Qtd. Unidade Administrativa  

146/FUNAI/NAO/JIA/2009 8 06 CR JUÍNA 

156/FUNAI/NAO/JIA/2009 7 05 CR JUÍNA 

172/FUNAI/NAO/JIA/2009 1 06 CR JUÍNA 

086/FUNAI/CR/JIA/2010 1 03 CR JUÍNA 

086/FUNAI/CR/JIA/2010 1 01 CTL JUARA 

LEGENDA 

Área: 
1. Apoio Administrativo Técnico e 

Operacional; 

2. Manutenção e Conservação de Bens 

Imóveis; 

3. Serviços de Copa e Cozinha; 

4. Manutenção e conservação de Bens 

Móveis; 

 

5. Serviços de Brigada de Incêndio; 

6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 

7. Higiene e Limpeza; 

8. Vigilância Ostensiva; 

9. Outras. 

Fonte: CR JIA - DIT. 

 

 

 De acordo com o que está demonstrado nos quadros acima UJ possui um total de 21 (vinte e 

um) funcionários terceirizados efetivamente contratados, sendo: 06 (seis) vigilantes, 05(cinco) 

profissionais de limpeza e higiene, 04 (quatro) motoristas, 01 (uma) recepcionista executiva e 05 

(cinco) auxiliares operacionais administrativos.   

O quantitativo de trabalhadores terceirizados verificados na CR JIA apresenta-se 

completamente dentro do aceitável haja vista que a mesma não possui quadro de pessoal suficiente 

para atender a sua demanda de trabalho. Para o exercício de 2011 o único movimento possível de 

acontecer nesse contexto seria a substituição dos 05 (cinco) auxiliares operacionais administrativos 

por igual número de servidores de nível médio ou superior contratados via concurso público. 

Caso se confirme a implantação física das 10 C.T.L.s sob responsabilidade da UJ nos 

exercícios seguintes, esse quantitativo de funcionários terceirizados deverá obrigatoriamente ser 

aumentado na mesma proporção em que as unidades forem sendo estabelecidas, principalmente nas 

áreas de vigilância, limpeza e secretariado.    

As CTLs criadas pelo Decreto nº 7056/09 funcionam hoje precariamente, pois só há um 

servidor responsável e até o presente momento a FUNAI não conseguiu instalar os escritórios das 

mesmas nos municípios onde estão sediadas pela reestruturação, o que causa sérios transtornos 

tanto aos profissionais quanto aos indígenas, prejudicando as ações, ora por falta de efetivo 

funcional, ora por falta da estrutura necessária para o funcionamento. 
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5. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

 

5.1) Estrutura de controles internos da UJ 

 

Quadro A.9.1 - Estrutura de controles internos da UJ 
Aspectos do sistema de controle interno Avaliação 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à 

consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 
    X 

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

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

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

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

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

documentos formais. 
   X  

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e 

servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, 

das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 

   X  

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

das responsabilidades. 
    X 

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

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

planejados pela UJ. 
    X 

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 conseqüente adoção de medidas para 

mitigá-los. 

   X  

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  
   X  

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no 

perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e 

externo. 

   X  

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em 

uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 
   X  

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos 

internos da unidade. 
X     

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para 

apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
    X 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens 

e valores de responsabilidade da unidade.  
   X  

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os 

riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 
   X  

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam 

consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 
   X  

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de 

benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
  X   

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão 

diretamente relacionados com os objetivos de controle. 
   X  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, 

armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
    X 
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24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente 

para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
    X 

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.     X 

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 

indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma 

eficaz. 

    X 

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em 

todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 
   X  

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua 

validade e qualidade ao longo do tempo. 
    X 

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas 

avaliações sofridas. 
    X 

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu 

desempenho. 
    X 

Considerações gerais: 

 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no 

contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 

contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na 

afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 

contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no 

contexto da UJ. 

 

 

5.2) ANÁLISE CRÍTICA 

 

Como a UJ foi criada a partir da edição do Decreto 7.056 de 28 de dezembro de 2009 a 

mesma ainda se encontra em uma fase embrionária, passando por um momento de constituição e 

composição da sua estrutura, sendo que todos os procedimentos relacionados ao controle interno 

são seguidos conforme as orientações da FUNAI Sede, devido ao fato de não existir Auditoria 

Interna no âmbito desta Coordenação Regional. 

Visando o aperfeiçoamento dos procedimentos internos da UJ, foram designados servidores 

para atuarem em setores específicos de trabalho como transporte, compras e recursos humanos, 

alcançando resultados satisfatórios com a melhoria do controle e organização. 

Até a nomeação dos novos servidores, o Setor de Compras encontrava-se com grande 

acúmulo de serviço, haja vista que muitos processos estavam paralisados e o controle de produtos 

adquiridos era visivelmente ineficiente devido à escassez de servidores para a realização de uma 

ação mais efetiva, o que por vezes, prejudicava a utilização racional dos bens adquiridos. Com a 

designação de um servidor para a área, foi possível organizar melhor os processos e dar andamentos 

nos autos que se encontravam paralisados. As aquisições tornaram-se mais específicas, atendendo 

melhor as particularidades de cada etnia e aperfeiçoando o aproveitamento dos materiais, o controle 

de materiais também se tornou mais rigoroso. Atualmente, busca-se a realização de um número 

maior de Pregões Eletrônicos para a elaboração de Atas de Registro de Preços, deste modo poderão 

ser atendidos com mais rapidez e eficácia os pedidos de aquisição de materiais. Vale ressaltar que o 

único pregoeiro da unidade, antes da posse dos novos servidores, possuía mais dez atribuições, o 

que dificultava o exercício de sua função. Atualmente o pregoeiro possui „apenas‟ mais cinco 

atribuições, ou seja, é urgente a necessidade de capacitação de novos pregoeiros para a unidade. 
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Salienta-se que o setor está longe da situação ideal, o que só irá ocorrer com a vinda de mais 

servidores para que possam dar mais agilidade e melhorar a qualidade dos serviços.  

No setor de RH as realizações verificadas foram um efetivo controle de freqüência dos 

servidores, a continuidade na concessão de diárias e passagens através do sistema SCDP, melhorias 

na organização de documentos, dentre outras.  

No setor de Transportes as mudanças verificadas foram a adoção do registro de viaturas para 

acompanhamento do histórico individual de manutenção, abastecimento e documentação, melhoria 

no arquivo do setor que se encontrava fragmentado e esparso, implantação do termo de vistoria para 

ser preenchido antes e depois de cada atendimento, implantação do formulário de informe de 

defeito para ser preenchido pelo usuário para dar início ao serviço de manutenção, além de estar em 

fase de elaboração um sistema de controle de frotas.     

 

 

6. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

6.1) Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

 

Quadro A.10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 
 

Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem 

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

e matérias primas. 

X     

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

ambiental foram aplicados? 

texto 

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

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

quantidade de conteúdo reciclável. 

X     

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

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

produtos de limpeza biodegradáveis). 

X     

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

existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: 

ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. 

X     

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

considerada nesses procedimentos? 

texto 

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

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

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

produtos sobre o consumo de água e energia? 

texto 

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

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

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

poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 
X     

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

incluído no procedimento licitatório? 

texto 

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

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

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

manifestada nos procedimentos licitatórios? 

texto 

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

qualidade de tais bens/produtos. 
    X 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, X     
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possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e 

materiais que reduzam o impacto ambiental. 

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

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

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

diminuir o consumo de água e energia elétrica. 
X     

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

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

texto 

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

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

servidores. 

X     

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

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

texto 

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. 

 

 

 

 

6.2) Análise Crítica 

 

 

 

Conforme já foi dito anteriormente, a UJ apresenta-se constituída recentemente e está 

passando pela montagem dos setores administrativos, aliado a isso ainda não existe a lotação de um 

Procurador que possa contribuir continuamente com orientações e pareceres jurídicos nos processos 

constituídos relativos não só à Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis, más também de todos 

os demais. Estes trabalhos estão sendo realizados temporariamente na cidade de Cuiabá através da 

Procuradoria Federal Especializada da Coordenação Regional da FUNAI da capital Mato-

grossense. 

Por se tratar de um tema novo na sociedade como um todo se faz necessário a realização de 

treinamentos específicos no sentido de capacitar os servidores envolvidos diretamente com as 

licitações da UJ, proporcionando o devido conhecimento do arcabouço legal que regulamenta as 

aquisições de bens e serviços levando em consideração a incorporação de critérios de 

sustentabilidade ambiental, sem ferir nenhum aspecto da lei geral de licitações 8.666/93.   
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7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

 

7.1) Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial 

 

Quadro A.11.1 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da 

União 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 

PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010 

BRASIL 

UF MT 01 01 

Juína 01 01 

município 2   

município “n”   

UF “n” 00 00 

município 1   

município 2   

município “n”   

Subtotal Brasil 01 01 

EXTERIOR 

PAÍS 1 00 00 

cidade 1   

cidade 2   

cidade “n”   

PAÍS “n” 00 00 

cidade 1   

cidade 2   

cidade “n”   

Subtotal Exterior 00 00 

Total (Brasil + Exterior) 01 01 

Fonte: CR JIA – DIT. 

 

 

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

da UJ 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel 

Despesa com 

Manutenção no 

exercício 

Valor 

Histórico 

Data da 

Avaliação 

Valor 

Reavaliado 
Imóvel Instalações 

194067 - 12 06  
31/12/201

0 
51.852,44 

122.042,

36 
9.628,10 

         

Total 

122.042,

36 
9.628,10 

Fonte: CR JIA – DIT. 

 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS  

 

UG: É o código da unidade gestora (UG) constante do Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal – SIAFI que se utiliza do imóvel. 
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RIP: É o código de Registro Imobiliário Patrimonial – RIP do imóvel gerado de acordo com lei de 

formação estabelecida pela SPU.  

Regime: É o regime de utilização do imóvel formalizado com a União e a situação em que se 

encontra o processo de regularização do imóvel, que deverá ser informado conforme a seguinte 

codificação: 

 
1 – Aquicultura 12 – Em regularização – Outros   

2 – Arrendamento 13 – Entrega – Adm. Federal Direta   

3 – Cessão – Adm. Federal Indireta 14 – Esbulhado (Invadido)   

4 – Cessão – Outros 15 – Imóvel Funcional   

5 – Cessão – Prefeitura e Estados 16 – Irregular – Cessão   

6 – Cessão Onerosa 17 – Irregular – Entrega   

7 – Comodato 18 – Irregular – Outros   

8 – Disponível para Alienação 20 – Locação para Terceiros   

9 – Em processo de Alienação 21 – Uso em Serviço Público   

10 – Em regularização – Cessão 22 – Usufruto Indígena   

11 – Em regularização – Entrega 23 – Vago para Uso   

 

Estado de Conservação: estado em que se encontra o imóvel, segundo a seguinte classificação: 

 
1 – Novo 5 – Reparos Importantes 

2 – Muito Bom 6 – Ruim 

3 – Bom 7 – Muito Ruim (valor residual) 

4 – Regular 8 – Sem Valor 

 

Valor do imóvel 

 

Valor histórico: Valor patrimonial do imóvel registrado no sistema, equivalente ao valor de 

aquisição expresso em reais. 

Data da avaliação: Data da última avaliação do imóvel no formato dd/mm/aaaa. 

Valor reavaliado: novo valor apurado do imóvel, expresso em reais, que visa estabelecer o valor 

mais provável de mercado de um determinado bem, considerando-se suas características físicas e 

econômicas, a partir de exames, vistorias e pesquisas. 

 

Despesas com manutenção  

 

Imóvel: valor total expresso em reais das despesas com manutenção do imóvel no exercício de 

referência do relatório de gestão. 

Instalações: valor expresso em reais das despesas com manutenção das instalações no exercício de 

referência do relatório de gestão. 

Total: totalização dos valores das colunas Despesa com Manutenção – Imóveis e Despesa com 

Manutenção – Instalações, referentes aos imóveis sob responsabilidade da UJ. 
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7.2) Análise Crítica sobre a gestão de imobilizados sob sua responsabilidade 

 

O quadro “A.11.2 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de uso Especial Locados de 

Terceiros” não se encontra preenchido uma vez que não existem imóveis nesta situação na UJ, e nos 

quadros “A.11.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da 

União e A.11.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade 

da UJ”, quem consolidará as informações sobre as Terras Indígenas é a Diretoria de Proteção 

Territorial, estando essas informações a cargo da Unidade Gestora 194035 (FUNAI Sede). Por este 

motivo os imóveis inscritos no SPIUnet com o RIP 9069 00030.500-2 (Terra Indígena Irantxe) e 

RIP 9069 00028.500-1 (Terra Indígena Menku) não constam no quadro acima.  

O único imóvel descrito nos quadros acima consiste no terreno onde se situa a Sede da CR 

JIA, sendo verificada a existência de 02 (dois) prédios onde funcionam a Coordenação 

propriamente dita e uma Casa de Trânsito para apoio dos indígenas que se deslocam até o 

município de Juína (MT). 

O Valor Reavaliado informado no quadro “A.11.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de 

Propriedade da União sob Responsabilidade da UJ” corresponde apenas ao terreno onde se localiza 

a CR JIA, não contemplando as duas edificações existentes no mesmo, sendo que a avaliação foi 

efetuada pelo Setor de Cadastramento da Prefeitura Municipal de Juína (MT) e é válida para o 

exercício de 2010. Quanto à situação documental o imóvel encontra-se devidamente regularizado e 

escriturado, faltando apenas o Registro Imobiliário Patrimonial – RIP junto à Secretaria do 

Patrimônio da União – SPU. 

De uma maneira geral os 02 (dois) prédios se encontram em condições distintas de 

conservação, sendo que a Casa de Trânsito apresenta uma situação regular e o prédio da 

Coordenação está em estado crítico, necessitando de reparos paliativos com grande freqüência, o 

que justifica os valores relativamente altos utilizados com a manutenção do imóvel e suas 

instalações verificados no exercício. 

O prédio onde está instalada a sede da Coordenação Regional apresenta diversos problemas 

em sua estrutura física, tais como rachaduras, infiltração de água, fossas desbarrancando, falta de 

muros, e foi apontado tanto pela vigilância sanitária quanto pelo corpo de bombeiros como 

inadequado para o atendimento ao público, tornando-se urgente a construção de uma estrutura nova 

ou a locação de um imóvel para esse fim. 

Com o aumento do quadro de funcionários verificado no exercício de 2010 o prédio da 

Coordenação passou a não comportar o atual número de servidores existente, sendo impossível 

proporcionar a todos os requisitos mínimos para desenvolver as suas atividades de rotina. Cabe 

lembrar que até o ano de 2009 funcionava no local apenas um Núcleo de Apoio Operacional que 

passou à condição de Coordenação Regional, tendo suas atribuições exponencialmente aumentadas. 

Somado a isso ainda se tem a expectativa de que sejam incorporados mais servidores nos próximos 

anos em virtude do processo de reestruturação por que passa a FUNAI como um todo. 

Dentro deste contexto pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que a estrutura física da CR 

JIA encontra-se completamente saturada, necessitando com a devida urgência da construção de uma 

nova planta significativamente mais ampla.   

O processo de reestruturação do Órgão, previsto no Decreto 7.056 de 28 de dezembro de 

2.009, contempla a estruturação física das 10 C.T.L.s jurisdicionadas à CR JIA, de modo que a 

implantação das mesmas também se constitui um desafio a ser enfrentado nos exercícios seguintes, 

sendo necessária a locação ou aquisição de vários imóveis em diversas cidades para abrigá-las.  
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8. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

8.1) Gestão de Tecnologia da Informação (TI) 

 

Quadro A.12.1 - Gestão de TI da UJ 

Quesitos a serem avaliados 
Avaliação 

1 2 3 4 5 

Planejamento           

1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como 

um todo.   
X 

      

2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. X          

3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ. X        

Recursos Humanos de TI           

4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 
NÃO HÁ 

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.          

Segurança da Informação           

6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente 

com segurança da informação. 
X 

        

7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída 

mediante documento específico.         
X 

Desenvolvimento e Produção de Sistemas           

8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as 

necessidades da UJ. 
X 

        

9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.          

10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do 

Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes. 
X 

        

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.    X  

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI           

12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao 

desenvolvimento interno da própria UJ. 
100 % 

13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da 

contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI. 
X 

        

14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de 

gestão de contratos de bens e serviços de TI. 
X 

        

15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a 

produtos e serviços de TI terceirizados? 
X 

        

Considerações Gerais: 

LEGENDA 

Níveis de avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em 

sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na 

afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em 

sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ. 

 

 

8.2) Análise Crítica sobre a gestão de Tecnologia da Informação 

 

Para a apresentação das informações exigidas com relação à Gestão de Tecnologia da 

Informação da U.J. utilizou-se a metodologia de seguir as orientações da Coordenação Geral de 
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Gestão Estratégica, e uma discussão posterior no âmbito da CR JIA com a participação do 

Coordenador Regional, do Assistente Técnico e do Chefe da Divisão Técnica. Cabe aqui uma 

informação no sentido de que a Unidade utiliza apenas a informática básica (acesso à internet e 

digitação de documentos), não existindo nenhum banco de dados, sistema ou programa mais 

complexo que possam ser definidos como soluções de Tecnologia da Informação. 

A FUNAI segue o Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Ministério da Justiça 

(Portaria 1.676 de 30 de dezembro de 2009), que aprova o P.D.T.I. e abrange todas as U.J.s a ele 

vinculadas, no entanto a implementação do Plano está restrita às aquisições feitas pela FUNAI Sede 

uma vez que as determinações contidas nas Instruções Normativas emanadas para a área de T.I. não 

foram disseminadas às unidades descentralizadas. 

Os quesitos nº 05 e 09 (carreiras específicas para a área de TI e desenvolvimento de sistemas 

quando feito na UJ), não foram respondidos uma vez que não são atribuições da CR JIA, e serão 

informados pelos setores responsáveis no relatório de gestão da FUNAI Sede. 

Com relação ao quesito nº 07 (Política de Segurança da Informação - PSI), a mesma 

encontra-se delineada através da Portaria 928 /Pres/Funai de 21 de setembro de 2007, que visa, em 

linhas gerais, definir as normas de segurança da informação, em conformidade com a legislação 

brasileira aplicável, estabelecendo responsabilidades e atitudes adequadas para manuseio, 

tratamento, controle e proteção contra indisponibilidade, divulgação, acesso e modificação não 

autorizados de informações e dados e de equipamentos, providos pela FUNAI, por intermédio da 

sua Coordenação Geral de Documentação e Tecnologia da Informação e por suas unidades 

desconcentradas. 

Já o quesito nº 14 (processo de trabalho formalizado ou área específica de gestão de 

contratos de bens e serviços de TI), não se justifica manter uma área específica para a gestão de 

contratos de T.I. devido às dimensões da unidade, sendo verificado a existência de uma área geral 

para a gestão de todos os contratos da U.J.. 
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RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 

 

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

segmentos da população com os piores índices sociais, considerando os principais indicadores de 

saúde, educação e segurança. Desta forma se busca a construção de um modelo de desenvolvimento 

sócio-econômico, ambiental e cultural adequado à realidade indígena, que contemple tanto a 

necessidade de geração de renda e aumento do bem-estar físico quanto às exigências de preservação 

dos recursos naturais e dos aspectos culturais distintos das sociedades indígenas.  

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

durante o exercício consiste na aproximação e na manutenção de um diálogo ativo com a etnia 

Cinta Larga, tendo em vista o histórico de acontecimentos desagradáveis ocorridos no passado. A 

manutenção desse relacionamento próximo com essa etnia proporcionou a realização de operações 

de fiscalização no interior das referidas Terras Indígenas, sendo possível a obtenção de bons 

resultados. 

Também pôde ser implementado um número considerável de ações de vigilância ambiental 

e proteção territorial em todas as TIs jurisdicionadas, resultando na autuação de diversas pessoas 

envolvidas com a extração ilegal de madeira, apreensão de equipamentos e veículos. Mereceram 

destaque ainda as atividades educacionais, de proteção social dos povos indígenas, a promoção ao 

etnodesenvolvimento, bem como a chegada de novos servidores para compor o quadro funcional da 

UJ e o reaparelhamento da frota de veículos.  

A unidade também disponibilizou suporte às ações realizadas na região por técnicos de 

outras unidades da FUNAI, tendo como exemplo maior o apoio logístico para a demarcação física 

da reserva Manoki, localizada nos municípios de Brasnorte (MT) e Tapurá (MT), que se encontra 

em processo de regularização fundiária, restando ainda a desintrusão de fazendeiros que se 

encontram na área. 

Os principais obstáculos verificados que dificultaram o atendimento dos objetivos durante o 

exercício constituíram-se na insuficiência de recursos assim como o constante contingenciamento 

orçamentário por parte do Governo Federal que dificultou a descentralização dos mesmos e 

comprometeu tanto o planejamento quanto a execução física das ações, atrasando assim o 

calendário de atividades previsto. A forma encontrada pela administração da UJ e demais servidores 

para superar essas limitações foi a busca constante de aprimoramento nos procedimentos internos, 

parcerias com agentes da sociedade e articulação com outros órgãos ou esferas de governo tanto em 

nível municipal, estadual e federal.  

Tendo em vista todos os assuntos abordados nos tópicos constantes do presente Relatório de 

Gestão, as principais metas previstas para o exercício 2011 constituem-se: A instalação do Comitê 

Gestor da unidade, a construção de um novo prédio para abrigar a sede da Coordenação, a 

instalação de uma unidade da Procuradoria Federal Especializada no âmbito da UJ, a implantação 

de pelo menos 3 das das 10 CTLs  jurisdicionadas à CR JIA, a construção de 03 (três) bases fixas de 

fiscalização, bem como dar continuidade às ações contidas no PPA 2008-2011 e no Decreto nº 

7.056, de 28/12/2009.  

Cabe ressaltar que a execução dessas metas relacionadas acima não depende exclusivamente 

da boa vontade dos administradores e demais servidores da UJ, sendo imprescindível a 

descentralização dos recursos orçamentários necessários para as obras de construção, aquisição de 

imóveis ou aluguel dos mesmos, equipamentos, mobiliário em geral, logística e contratação tanto de 

novos servidores quanto de pessoal terceirizado para as áreas de vigilância e secretariado, dentre 

outros.   
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ANEXO I 
 

I - DECLARAÇÃO REFERENTE AO ITEM 7 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 

107/2010 
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II - DECLARAÇÃO REFERENTE AO ITEM 8 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 

107/2010 
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III - OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UNIDADE PARA 

DEMONSTRAR A CONFORMIDADE E O DESEMPENHO DA GESTÃO NO EXERCÍCIO 

REFERENTE AO ITEM 17 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 

 

   

 Haja vista a obrigatoriedade de apresentação de contas junto aos órgãos de controle e 

também à sociedade de uma maneira geral, esta Coordenação já iniciou estudos, debates e reuniões 

no sentido de prover a unidade de um sistema de banco de dados que possa ser alimentado 

periodicamente com informações relevantes quanto a sua atuação no atendimento junto às 

comunidades indígenas. Tal procedimento facilitará a elaboração dos demais relatórios de gestão 

nos próximos exercícios, possibilitando trazer um maior número de informações com uma melhor 

qualidade.     

 Esta UJ reconhece que o presente relatório tem seu conteúdo prejudicado com a ausência 

das informações referente ao item 2.c.II “ Execução Física das Ações realizadas pela UJ” e de parte 

do item 5 “Recursos Humanos da Unidade”. Tal fato decorre, no primeiro caso, pela definição de 

metas e acompanhamento de resultados sobre as Ações do Programa 150 – Proteção e Promoção 

aos Povos Indígenas do PPA 2008-2011 serem atribuições exclusivas das Coordenações Gerais de 

Brasília, e no segundo caso devido à FUNAI Sede ser responsável pelo pagamento dos servidores, 

conseqüentemente o banco de dados sobre os Recursos Humanos do órgão como um todo se 

encontra na referida unidade central.     

A FUNAI - CR JIA se coloca inteiramente à disposição dos órgãos de controle e também de 

todos os cidadãos, para prestar quaisquer esclarecimentos com relação à elaboração do presente 

relatório, bem como outras informações sobre a atuação da UJ no desempenho das ações de sua 

competência. Cabe aqui ressaltar que se trata do primeiro relatório de gestão elaborado pela 

unidade, e que o mesmo reflete um grande esforço de toda a equipe da CR JIA envolvida na sua 

confecção.    
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IV - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO REFERENTE AO ITEM 1 DA PARTE B DO 

ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 

 

 

1. DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL 

 

 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR COM RESSALVA 

Denominação completa (UJ) Código da UG 

 FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL DE JUÍNA/MT 194067 

 

 

 

   Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços 

Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos 

na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira 

e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante 

a: 

 

       a) falta/restrição da conformidade registros de gestão; 

                b) falta e/ou atraso de remessa do RMB; 

       c) falta de depreciação de ativos permanentes. 

     

       Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.  

 

 

Local Brasília-DF Data 25 de março de 2011 

Contador 

Responsável 

Alice Macedo de Melo CRC 

n°  

07109/DF 
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V – ROL DE RESPONSÁVEIS 
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MAPA 1 - Terras Indígenas Jurisdicionadas à UJ: 
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Figura 1 - Terras Indígenas Jurisdicionadas à FUNAI - CR Juína (MT): 

Nº Nome 
Área 

(ha) 
Etnia 

População 

(hab) 
Município Situação Jurídico-Fundiária 

01 Erikbaktsa 79.935 Rikbaktsa 1.400 
Brasnorte 

(MT) 

Decreto nº 398 de 24.12.1991 

CRI 17.609 em 22.02.1985 

SPU em 18.11.1987 

02 Japuíra 152.510 Rikbaktsa 550 Juara (MT) 

Decreto nº 386 de 24.12.1991 

CRI 25.230 em 12.09.1989 

SPU 206 em 18.08.1989 

03 Escondido 168.938 Rikbaktsa 120 
Cotriguaçu 

(MT) 

Decreto s/nº de 09.09.1998 

CRI 56.626 em 15.03.1999 

SPU 063 em 21.07.1999  

04 
Apiaká - 

Kayabi 
109.245 

Apiaká, 

Kayabi e 

Munduruc

u 

960 Juara (MT) 

Decreto 394 de 24.12.1991 

CRI 3.428 em 19.08.1988 

SPU 19 em 24.11.1988 

05 
Arara do 

Rio Branco 
114.842 Arara 300 

Aripuanã 

(MT) e 

Colniza (MT) 

Decreto s/nº de 26.12.1996 

CRI 54.317 em 01.04.1997 

SPU 011 em 26.02.1998 

06 
Enawenê-

Nawê 
742.089 

Enawenê-

Nawê 
730 

Juína (MT), 

Sapezal (MT) 

e Comodoro 

(MT) 

Decreto s/nº 02.10.1996 

07 
Parque do 

Aripuanã 

1.609.70

0 

Cinta 

Larga 
280 

Juína (MT) e 

Vilhena (RO) 

Decreto nº 64.860/69 – RO 

Decreto nº 98.417 de 21.11.1989 – MT 

CRI 31.351 em 05.11.1987 – RO 

CRI 4.146 em 21.11.1988 

SPU s/nº em 06.11.1987 

SPU 101/389 em 29.07.1988 

08 
Serra 

Morena 
147.836 

Cinta 

Larga 
215 Juína (MT) 

Decreto 98.824/90 

CRI 41.255 em 08.03.1990 

SPU 001 em 11.03.1990 

09 

Área 

Indígena 

Aripuanã 

743.294 
Cinta 

Larga 
300 

Juína (MT) e 

Aripuanã 

(MT) 

Decreto nº 375 de 24.12.1991 

CRI 46.633/34 em 22.01.1992 

SPU 12 em 25.01.1994 

10 

Área 

Indígena 

Myky 

47.095 Myky 120 
Brasnorte 

(MT) 

Decreto nº 194.014/87 

CRI 21.183 em 22.04.1987 

SPU s/nº em 26.08.1987 

11 

Terra 

Indígena 

Irantxe 

45.556 Irantxe 500 
Brasnorte 

(MT) 

Decreto nº 98.827 de 15.01.1990 

CRI 21.561 em 04.08.1987 

SPU s/nº em 23.04.1990 

12 

Área 

Indígena 

Manoki 

252.000 Irantxe - 
Brasnorte 

(MT) 

Despacho 181 Funai/Pres de 

13.11.2002 

13 

Área 

Indígena 

Batelão 

- Kayabi - 
Tabaporã 

(MT) 
Em estudo / Demarcação 

14 

Área 

Indígena 

Rio Preto 

- 
Enawenê-

Nawê 
- Juína (MT) Em estudo 

 Fonte: CR Juína (MT) 

Obs: As áreas Manoki, Batelão e Rio Preto encontram-se em processo de regularização e portanto não possuem 

população vivendo nas mesmas. 
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Figura 2 - Organograma FUNAI Sede: 

 
 

Figura 3 - Organograma DAGES: 
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Figura 4 - Organograma DPDS: 

 
 

Figura 5 - Organograma DPT: 
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Figura 6 – Operação Conjunta na TI Serra Morena: 

 
 

Figura 7 - Fiscalização na TI Serra Morena: 
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Figura 8 - Equipamentos Apreendidos na TI Manoki: 

 
 

Figura 9 - Planejamento de Ação Multidisciplinar: 
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Figura 10 - Equipe em Campo: 

 
 

Figura 11 - Trabalho de Reaviventação na TI Escondido: 
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Figura 12 - Vista Aérea da Aldeia Halataikwa na TI Enawenê-Nawê: 

 
 

Figura 13 - Crianças da etnia Enawenê-Nawê: 

 


