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PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 1.199/PRES, de 26 de setembro de 2013.
A PRESIDENTA INTERINA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 7.778, de 27 de julho de 2012, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 1.020/PRES, de 15 de agosto de 2013, publicada na Separata do Boletim de Serviço da
Funai nº 15-16, de 16 de agosto de 2013.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA AUGUSTA BOULITREAU ASSIRATI
Presidenta Interina
PORTARIA Nº 1.202/PRES, de 26 de setembro de 2013.
A PRESIDENTA INTERINA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 7.778, de 27 de julho de 2012, com base no inciso I do parágrafo único do
art. 36 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e tendo em vista o que consta no Protocolo nº 08620.058187/2013-78,
resolve:
Art. 1º Remover, ex-officio, o servidor DILTHEY BARREIROS SALES, Agente em Indigenismo, NI-A.II, matrícula nº
1821306, da Coordenação Técnica Local em Itamaraju-BA, subordinada à Coordenação Regional Sul da Bahia-BA, para a
Sede da referida Coordenação Regional.
Art. 2º Estabelecer o período de 30 (trinta) dias, incluindo o trânsito, a partir da publicação desta Portaria, para que o servidor
se apresente na nova unidade de lotação.
Art. 3º Será facultado ao servidor declinar do prazo estabelecido no artigo anterior.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA AUGUSTA BOULITREAU ASSIRATI
Presidenta Interina

Os atos aqui publicados têm validade jurídica na forma do disposto no Decreto nº 96.496, de 12 de agosto de 1988, ressalvados aqueles de publicação obrigatória
no Diário Oficial da União, e deverão ser registrados e cumpridos independentemente de qualquer comunicação ou expediente complementar.
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