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PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 1155/PRES, de 10 de setembro de 2018.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Estatuto Aprovado pelo Decreto 9.010, de 23 de março de 2017, e no teor da Portaria Ministerial nº 493, de 16 de março
de 2012, do Ministro de Estado da Justiça, resolve:
Art. 1º Alterar o caput do artigo 10 da Portaria nº 1.246/PRES, de 01 de outubro de 2012, publicada na Separata do
Boletim de Serviço da Fundação Nacional do Índio-Funai, nº 19 de outubro de 2012, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 10 A celebração de contratos de locação de imóveis, cujos valores sejam inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
por mês, deverá ser encaminhada à Diretoria Colegiada desta Fundação para apreciação e autorização." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
WALLACE MOREIRA BASTOS
Presidente
PORTARIA Nº 1181/PRES, de 13 de setembro de 2018.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de 23 de março de 2017, e tendo em vista o que consta no
Processo nº 08620.008492/2018-23, resolve:
Art. 1º Conceder, em caráter EXCEPCIONAL, licença para tratar de interesses particulares à servidora GIOVANA
ACACIA TEMPESTA, Antropóloga, NS-B.V, matrícula nº 1475541, lotada no Serviço de Apoio à Produção de
Informação da Coordenação-Geral de Gestão Ambiental da Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável desta
Fundação, pelo período de 2 (dois) anos, com base no Artigo 91 da Lei nº 8.112/90.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
WALLACE MOREIRA BASTOS
Presidente
CORREGEDORIA
PORTARIA Nº 205/CORREG, de 12 de setembro de 2018.
O CORREGEDOR DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, nomeado pela Portaria nº 1.148/SE/MJ, de 30
de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº 299, de 01 de dezembro de 2015, e reconduzido pela
Portaria nº 1.107, do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, de 24 de novembro de 2017, publicada no Diário
Oficial da União nº 227, de 28 de novembro de 2017, no uso de suas atribuições legais previstas no Estatuto aprovado
pelo Decreto nº 9.010, de 23 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 24 de março de 2017, e tendo
em vista o disposto no artigo 143 da Lei 8.112/90, e em face do Processo n° 08620.008452/2018-81, resolve:
Art. 1º Prorrogar Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº
144/CORREGEDORIA/FUNAI, de 18/07/2018, publicada no Boletim de Serviço nº 118, de 19/07/2018, para dar
continuidade ao apuratório de possíveis irregularidades apontadas no processo acima citado, bem como outros atos e fatos
conexos que emergirem no curso da apuração;
Art. 2º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos da aludida comissão.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIO ARCOVERDE
Corregedor
PORTARIA Nº 206/CORREG, de 13 de setembro de 2018.
O CORREGEDOR DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, nomeado pela Portaria nº 1.148/SE/MJ, de 30
de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº 299, de 01 de dezembro de 2015, e reconduzido pela
Portaria nº 1.107, do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, de 24 de novembro de 2017, publicada no Diário
Oficial da União nº 227, de 28 de novembro de 2017, no uso de suas atribuições legais previstas no Estatuto aprovado
pelo Decreto nº 9.010, de 23 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 24 de março de 2017, e tendo
em vista o disposto no artigo 143 da Lei 8.112/90, e em face do Processo nº 08620.079405/2014-99, resolve:
Art. 1º Instaurar Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar com o objetivo imediato de apurar a prática de
supostas irregularidades administrativas, mencionadas no Processo acima citado, sem quaisquer prejuízos quanto à
apuração de outros atos e fatos conexos que possam emergir no curso da respectiva apuração.
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Art. 2º Designar os servidores PAULO SERGIO BRABO RODRIGUES, Assistente Administrativo, matrícula nº 443872,
e SERGIO JOSÉ CORREIA NUNES, Assistente Administrativo, matrícula nº 443901, ambos lotados na CTL de
Belém/PA, para sob a presidência do primeiro, comporem a citada Comissão Processante.
Art. 3º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos da aludida comissão.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIO ARCOVERDE
Corregedor
PORTARIA Nº 207/CORREG, de 14 de setembro de 2018.
O CORREGEDOR DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, nomeado pela Portaria nº 1.148/SE/MJ, de 30
de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº 299, de 01 de dezembro de 2015, e reconduzido pela
Portaria nº 1.107, do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, de 24 de novembro de 2017, publicada no Diário
Oficial da União nº 227, de 28 de novembro de 2017, no uso de suas atribuições legais previstas no Estatuto aprovado
pelo Decreto nº 9.010, de 23 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 24 de março de 2017, e tendo
em vista o disposto no artigo 143 da Lei 8.112/90, e em face do Processo n° 08620.026294/2014-18, resolve:
Art. 1º Reconduzir Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº
200/CORREG/FUNAI/MJ, de 28 de novembro de 2017, publicada no Boletim de Serviço da Funai nº 11, p.1, de
29.11.2017, para dar continuidade ao apuratório de possíveis irregularidades apontadas no processo acima citado, bem
como outros atos e fatos conexos que emergirem no curso da apuração.
Art. 2º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos da aludida comissão.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIO ARCOVERDE
Corregedor
PORTARIA Nº 208/CORREG, de 14 de setembro de 2018.
O CORREGEDOR DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, nomeado pela Portaria nº 1.148/SE/MJ, de 30
de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº 299, de 01 de dezembro de 2015, e reconduzido pela
Portaria nº 1.107, do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, de 24 de novembro de 2017, publicada no Diário
Oficial da União nº 227, de 28 de novembro de 2017, no uso de suas atribuições legais previstas no Estatuto aprovado
pelo Decreto nº 9.010, de 23 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 24 de março de 2017, e tendo
em vista o disposto no artigo 143 da Lei 8.112/90, e em face do Processo n° 08620.013652/2018-56, resolve:
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, com o objetivo imediato de apurar a ocorrência de supostas
irregularidades administrativas mencionadas no processo acima citado, sem quaisquer prejuízos quanto à apuração de
outros atos e fatos conexos que possam emergir no curso da respectiva apuração.
Art. 2º Designar os servidores PAULO SERGIO BRABO RODRIGUES, Assistente Administrativo, matrícula nº 443872,
SERGIO JOSÉ CORREIA NUNES, Assistente Administrativo, matrícula nº 443901, ambos lotados na CTL de
Belém/PA, e ALAIDE RODRIGUES SOARES, Agente Administrativo, matrícula SIAPE nº 0745142, lotada na
Corregedoria, para sob a presidência do primeiro, comporem a citada Comissão.
Art. 3º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos da aludida comissão.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIO ARCOVERDE
Corregedor

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.

