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COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 410/CGGP, de 31 de outubro de 2018.
O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 972/PRES, de 15 de agosto de 2013, publicada no Diário
Oficial da União nº 159, de 19 de agosto de 2013, e tendo em vista o que consta no Processo nº 08620.015510/2018-23,
resolve:
Art. 1º Tornar público o usufruto da Licença-Prêmio por assiduidade para o mês de novembro de 2018, do servidor
abaixo relacionado, conforme o período descrito:
NOME
CRISTINO ALEXANDRE

MATRÍCULA

FUNÇÃO
DE CONFIANÇA

0445277

-

LOTAÇÃO
CR Alto Solimões-AM

PERÍODO
01/11/2018 a 30/11/2018

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÊNIO SOARES DIAS
Coordenador-Geral
CORREGEDORIA
PORTARIA Nº 253/CORREG, de 30 de outubro 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° 08752.000027/2008-77, resolve:
Art. 1º PRORROGAR Comissão de Processo de Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº
188/CORREG/FUNAI/MJ, de 29 de agosto de 2018, publicada no Boletim de Serviço da Funai nº 146, p,2, de
31/08/2018, 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 Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização e conclusão dos trabalhos da referida Comissão;
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIO ARCOVERDE
Corregedor
PORTARIA Nº 254/CORREG, de 30 de outubro 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° 08620.057086/2013-80, resolve:
Art. 1º PRORROGAR Comissão de Processo de Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº 187/CORREG, de
29 de agosto de 2018, publicada no Boletim de Serviço nº 146 de 31 de agosto de 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 Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização e conclusão dos trabalhos da referida Comissão;
Art. 3° 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.
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PORTARIA Nº 255/CORREG, de 30 de outubro 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° 08620.061524/2013-12, resolve:
Art. 1º PRORROGAR Comissão de Processo de Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº 189/CORREG, de
30 de agosto de 2018, publicada no Boletim de Serviço de 31 de agosto de 2018, nº 146, p. 2, 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 Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização e conclusão dos trabalhos da referida Comissão;
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIO ARCOVERDE
Corregedor
PORTARIA Nº 256/CORREG, de 31 de outubro 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 nos artigos 143 e 149, da Lei 8.112/90, em face ao Memorando nº 11/2018/CSI - 25-FUNAI
do Processo nº 08620.010380/2018-32, resolve:
Art. 1º Prorrogar Comissão de Sindicância Investigativa, instaurada pela Portaria nº 219/CORREG, de 01/10/2018,
publicada no Boletim de Serviço da FUNAI nº 167 de 03/10/2018, 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 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos da aludida comissão.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIO ARCOVERDE
Corregedor
PORTARIA Nº 257/CORREG, de 31 de outubro 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° 08620.070639/2014-71, resolve:
Art. 1º PRORROGAR Comissão de Processo de Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº
194/CORREG/FUNAI, de 03/09/2018, publicada no Boletim de Serviço da Funai nº 149, p,1, de 05/09/2018, 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 Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização e conclusão dos trabalhos da referida Comissão;
Art. 3° 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.
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DESPACHO DECISÓRIO Nº 100/2018/SEAN - COAD/CORREG-FUNAI
Referência: Processo número 08620.024573/2011-02
Interessado: Funai/PE
Assunto: ARQUIVAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR O CORREGEDOR DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, no exercício das atribuições conferidas pela Portaria nº 1.148, do Ministério da
Justiça, publicada no Diário Oficial da União nº 229, de 30 de novembro de 2015, Seção 2, com recondução pela Portaria
nº 1.107, do Gabinete 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, bem como as 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, ADOTA, como
fundamento deste ato, as conclusões contidas no Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar e as
recomendações da Informação número 49/2018, a fim de determinar o ARQUIVAMENTO do feito.
Dê-se a devida ciência aos interessados.
Brasília, 29 de outubro de 2018
MARCIO ARCOVERDE
Corregedor
MUSEU DO ÍNDIO
PORTARIA Nº 3/MI-RJ, de 24 de setembro de 2018.
O DIRETOR DO MUSEU DO ÍNDIO - Funai, tendo em vista as disposições contidas no inciso VI do Art. 24, Anexo I
do Decreto nº 9.010, de 13 de março de 2017, e
CONSIDERANDO as disposições contidas nas Instruções Normativas SEDAP/PR nº 205, de 08 de abril de 1988 e
SLTI/MPOG nº 03, de 15 de maio de 2008, bem como no Decreto nº 9.373, de 20 de abril de 2018;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de todas as Unidades Gestoras comprovarem a quantidade e o valor dos bens
patrimoniais pertencentes a seus respectivos acervos, existentes em 31 de dezembro de cada exercício, podendo para
tanto, executar os trabalhos de inventário por etapas e de forma programada, resolve:
Art. 1º Constituir a Comissão Regional de Inventário Patrimonial, no âmbito deste museu do Índio e respectivas
jurisdicionadas, objetivando elaborar o inventário físico anual de bens móveis, imóveis, semoventes e do Patrimônio da
Renda Indígena.
Art. 2º Compete à Comissão de Inventário:
I - estabelecer cronograma geral, de referência e de atividades, fixando datas para o desenvolvimento dos trabalhos;
II - elaborar o inventário de bens móveis, imóveis e semoventes da Funai, inclusive do Patrimônio da Renda Indígena;
III - identificar o estado de conservação dos bens, classificando-os e propondo o seu desfazimento, de acordo com o
disposto no Decreto nº 9.373, de 2018 e na IN SEDAP/PR nº 205, de 1988;
IV - realizar o levantamento in loco, utilizando Termo de Responsabilidade, de acordo com o modelo do Sistema de
Administração e Serviços – SIADS;
V - propor, se necessário, o ajuste/conciliação dos saldos contábeis do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal - SIAFI (registro sintético) com o Sistema de Administração e Serviços – SIADS (registro analítico);
VI - identificar e relacionar, com numeração a ser obtida no Sistema de Administração e Serviços – SIADS, os bens
que se encontrem sem registro patrimonial, comunicando ao Núcleo de Patrimônio-Nupat para que adote as
providências pertinentes a regularização;
VII - solicitar ao Núcleo de Patrimônio-Nupat que promova, se necessário, os ajustes físicos dos bens inventariados no
Sistema de Administração e Serviços – SIADS;
VIII - atualizar, emitir e buscar assinatura dos responsáveis e co-responsáveis nos Termos de Responsabilidade;
IX - propor a abertura de sindicância para apurar eventual responsabilidade por dano ou extravio de bem pertencente ao
acervo patrimonial da Funai.
Paragrafo único. O levantamento de que trata o inciso IV deste artigo deverá ser realizado, exclusivamente, por servidores
lotados, respectivamente, nas Unidades onde serão realizados.
Art. 3º A Comissão deverá submeter o relatório conclusivo acerca do inventário ao Coordenador Regional, até o dia 31
de dezembro de 2018, conforme preconizado na alínea "a" do item 8.1 da Instrução Normativa SEDAP nº 205/88.
Art. 4º Designar os servidores FABIO DA SILVA TOMAZ , matrícula SIAPE nº 1917356; MARCELO GOME
MARTINS PACHECO, matrícula SIAPE nº 1749153; e, ANETE SILVA FERREIRA DE MACEDO, matrícula SIAPE
nº 445985, para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão de Inventário.
Parágrafo único. O Presidente, em suas faltas, ausências e impedimentos, será substituído pelo servidor Marcelo Gomes
Martins Pacheco.
Art. 5º Art. 8º Designar os servidores AMANDA GOMIDE DE SOUZA CÂNDIDO, matrícula SIAPE nº
1851457, lotada no Centro Cultural Ikuiapá e MARIA CELESTE MOURA COSTA, matrícula SIAPE 445858, do
Centro Audiovisual de Goiânia; para, no prazo de 60 (sessenta) dias, submeter ao Presidente da Comissão os trabalhos
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.

Desenho Kadiwéu - MS

Brasília, 01 de novembro de 2018.

Boletim de Serviço da Funai – Número 187 – p. 4

resultantes das atividades descritas nos incisos III, IV, VI e VII do art. 2º desta Portaria, realizados no âmbito da
jurisdicionada em que esteja lotado.
Art. 6º Estabelecer que o Presidente da Comissão, a seu critério, poderá requisitar o apoio de servidores não designados
neste ato, para apoiar a execução das atividades objeto desta Portaria.
Art. 7º Os trabalhos da Comissão serão orientados pela Diretoria de Administração e Gestão – Dages/Funai, por
intermédio do Serviço de Patrimônio - SEPAT.
Art. 8º Durante a realização do inventário patrimonial de que trata esta Portaria, fica vedada toda e qualquer
movimentação física de bens móveis e semoventes localizados nos setores/unidades abrangidos pelos trabalhos de
inventariança, sem a autorização expressa da Comissão de Inventário.
Art. 9º O não cumprimento das atribuições e prazos estabelecidos nesta Portaria ensejará na apuração de responsabilidade
dos servidores que lhes der causa.
Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS LEVINHO
Diretor do Museu do Índio
PORTARIA Nº 23/MI-RJ, de 30 de outubro de 2018.
O DIRETOR DO MUSEU DO ÍNDIO-RJ, DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições
que lhe confere o Regimento Interno da FUNAI, aprovado pela Portaria nº 666/PRES, de 17 de julho de 2017 e de acordo
com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve:
Art. 1º. Designar os servidores PAULO ANDRÉ PETRA DE BARROS CASALI, matrícula nº 1846640,
CPF 813.527.947-72 e EDUARDO ROCHA BARCELLOS, matrícula nº 1363262, CPF 028.702.037-13, como gestores
titular e substituto do Contrato n.º 067/2015, para acompanhar a execução do referido contrato celebrado entre
este MUSEU DO ÍNDIO/ FUNAI e a empresa GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP,
CNPJ nº 06.080.116/0001-64.
Art. 2º. Designar as servidoras ELENA GUIMARÃES, matrícula nº 1917356, CPF 037.359.497-62 e ISABEL SANTOS
SARAIVA, matrícula n.º 1817197, CPF 065.095.276-69, como fiscais técnicas titular e substituta, para acompanharem a
execução do referido contrato.
Art. 3º. Designar os servidores RAMON DE PAULA NEVES, matrícula n.º 1823621, CPF 101.489.54723 e ALEXANDER NORONHA DE ALBUQUERQUE, matrícula nº 1523488, CPF 534.002.087-87, como fiscais
administrativos titular e substituto, para acompanharem a execução do referido contrato.
Art. 4º. Os fiscais titulares e substitutos têm suas atribuições e competências fixadas no Manual de Gestão e Fiscalização
de Contratos Administrativos da FUNAI, aprovado pela Portaria nº 115/DAGES, de 29 de agosto de 2014, publicada no
Boletim de Serviço nº 08, de 02 de setembro de 2014, em especial nas Seções II e IV, bem como no Capítulo III.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do referido contrato.
JOSÉ CARLOS LEVINHO
Diretor do Museu do Índio
COORDENAÇÃO REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS
PORTARIA Nº 20/CR-BT/Funai, de 30 de outubro de 2018.
COORDENADOR REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS, JOSÉ RICARDO TOTORÉ, nomeado pela Portaria nº 505,
de 11 de abril de 2018, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno da FUNAI, aprovado pela Portaria nº
666/PRES, de 17 de dezembro de 2017 e de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
resolve:
Art. 1º Designar os servidores SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO, matrícula nº 3013580, CPF nº 026.897.98476 e JOÃO FELIPE RAULINO COSTA, matrícula nº 3051102, CPF nº 020.508.773-66, como Gestores de Contrato,
titular e substituto, para acompanharem e fiscalizarem a execução do Contrato 62/2018, celebrado entre esta Fundação
Nacional do Índio - FUNAI e CLARO S/A, CNPJ: 40.432.544/0001-47.
Art. 2º Designar os servidores HELLEN FABIANA GOMES MENDONÇA, matrícula nº 1882588, CPF nº 808.311.33234 e AUGUSTO EVERTON DIAS CASTRO, matrícula nº 1193498, CPF nº 033.026.923-23, como fiscais
administrativos, titular e substituto, para acompanharem a execução do referido contrato.
Art. 3º Os Gestores titular e substituto tem suas atribuições e competências fixadas no Manual de Gestão e Fiscalização
de Contratos Administrativos da FUNAI, em especial no Capítulo II, aprovado pela Portaria nº 889/DAGES, de 14 de
setembro de 2015, publicada no dia 16/09/2015.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua
garantia, quando houver.
JOSÉ RICARDO TOTORÉ
Coordenador Regional

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
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COORDENAÇÃO REGIONAL NOROESTE DO MATO GROSSO
PORTARIA Nº 003/FUNAI/CR-NOMT, de 31 de outubro de 2018.
O COORDENADOR REGIONAL DA COORDENAÇÃO REGIONAL NOROESTE DO MATO GROSSO...– CR/NOMT-Funai,
tendo em vista as disposições contidas nos incisos I, II e XI do Art. 21, Anexo I do Decreto nº 9.010, de 13 de março de 2017, e
CONSIDERANDO as disposições contidas nas Instruções Normativas SEDAP/PR nº 205, de 08 de abril de 1988 e SLTI/MPOG
nº 03, de 15 de maio de 2008, bem como no Decreto nº 9.373, de 20 de abril de 2018;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de todas as Unidades Gestoras comprovarem a quantidade e o valor dos bens patrimoniais
pertencentes a seus respectivos acervos, existentes em 31 de dezembro de cada exercício, podendo para tanto, executar os trabalhos
de inventário por etapas e de forma programada, resolve:
Art. 1º Constituir a Comissão Regional de Inventário Patrimonial, no âmbito desta COORDENAÇÃO REGIONAL NOROESTE
DO MATO GROSSO e respectivas jurisdicionadas, objetivando elaborar o inventário físico anual de bens móveis, imóveis,
semoventes e do Patrimônio da Renda Indígena.
Art. 2º Compete à Comissão de Inventário:
I - estabelecer cronograma geral, de referência e de atividades, fixando datas para o desenvolvimento dos trabalhos;
II - elaborar o inventário de bens móveis, imóveis e semoventes da Funai, inclusive do Patrimônio da Renda Indígena;
III - identificar o estado de conservação dos bens, classificando-os e propondo o seu desfazimento, de acordo com o disposto no
Decreto nº 9.373, de 2018 e na IN SEDAP/PR nº 205, de 1988;
IV - realizar o levantamento in loco, utilizando Termo de Responsabilidade, de acordo com o modelo do Sistema de Administração
e Serviços – SIADS;
V - propor, se necessário, o ajuste/conciliação dos saldos contábeis do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal - SIAFI (registro sintético) com o Sistema de Administração e Serviços – SIADS (registro analítico);
VI - identificar e relacionar, com numeração a ser obtida no Sistema de Administração e Serviços – SIADS, os bens que se
encontrem sem registro patrimonial, comunicando ao Serviço de Apoio Administrativo-SEAD (no caso das Coordenações
Regionais) Núcleo de Patrimônio-Nupat (Museu do Índio) para que adote as providências pertinentes a regularização;
VII - solicitar ao Serviço de Apoio Administrativo-SEAD (no caso das Coordenações Regionais) Núcleo de PatrimônioNupat (Museu do Índio) que promova, se necessário, os ajustes físicos dos bens inventariados no Sistema de Administração e
Serviços – SIADS;
VIII - atualizar, emitir e buscar assinatura dos responsáveis e co-responsáveis nos Termos de Responsabilidade;
IX - propor a abertura de sindicância para apurar eventual responsabilidade por dano ou extravio de bem pertencente ao acervo
patrimonial da Funai.
Paragrafo único. O levantamento de que trata o inciso IV deste artigo deverá ser realizado, exclusivamente, por servidores
lotados, respectivamente, nas Unidades onde serão realizados.
Art. 3º A Comissão deverá submeter o relatório conclusivo acerca do inventário ao Coordenador Regional, até o dia 31
de dezembro de 2018, conforme preconizado na alínea "a" do item 8.1 da Instrução Normativa SEDAP nº 205/88.
Art. 4º Designar as servidoras Gleise Pimentel Carneiro, da Coordenação Regional Noroeste do Mato Grosso, matrícula SIAPE nº
3013461 e Adriana Martins de Aquino, da Coordenação Regional Noroeste do Mato Grosso, matrícula SIAPE nº 0446644, para,
sob a presidência do primeiro, compor a Comissão de Inventário.
Parágrafo único. O Presidente, em suas faltas, ausências e impedimentos, será substituído pelo servidora Adriana Martins de
Aquino, matrícula SIAPE nº 0446644.
Art. 5º Designar o servidor Lauriano Umbelino Marins, chefe da CTL Aripuanã I, Matrícula do SIAPE nº 1979647, Nicolau
Morimã Neto, chefe da CTL Juara, Matrícula do SIAPE 2323796, Francisco das Chagas Cavalcante, chefe da CTL Juína III,
Matrícula do SIAPE n º 7447657, Iana Teresa Moura Gomes, chefe da CTL Vilhena II, Matrícula do SIAPE 1850828, Lucas
Rodrigues Oliveira, chefe da CTL Brasnorte, Matricula do SIAPE nº 3012798, Vagner Campos Araújo, chefe da CTL Juína I,
Matrícula do SIAPE nº 3013407; para, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, submeter ao Presidente da Comissão os trabalhos
resultantes das atividades descritas nos incisos III, IV, VI e VII do art. 2º desta Portaria, realizados no âmbito da jurisdicionada em
que esteja lotado.
Art. 6º Estabelecer que o Presidente da Comissão, a seu critério, poderá requisitar o apoio de servidores não designados neste ato,
para apoiar a execução das atividades objeto desta Portaria.
Art. 7º Os trabalhos da Comissão serão orientados pela Diretoria de Administração e Gestão – Dages/Funai, por intermédio do
Serviço de Patrimônio - SEPAT.
Art. 8º Durante a realização do inventário patrimonial de que trata esta Portaria, fica vedada toda e qualquer movimentação física
de bens móveis e semoventes localizados nos setores/unidades abrangidos pelos trabalhos de inventariança, sem a autorização
expressa da Comissão de Inventário.
Art. 9º O não cumprimento das atribuições e prazos estabelecidos nesta Portaria ensejará na apuração de responsabilidade dos
servidores que lhes der causa.
Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANTONIO CARLOS FERREIRA DE AQUINO
Coordenador Regional
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.

Desenho Kadiwéu - MS

Brasília, 01 de novembro de 2018.
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COORDENAÇÃO REGIONAL XAVANTE
PORTARIA N° 037/CR-XAV/FUNAI, de 29 de outubro de 2018.
O COORDENADOR REGIONAL SUBSTITUTO DA COORDENAÇÃO REGIONAL XAVANTE DA FUNDAÇÃO
NACIONAL DO INDIO - FUNAI, tendo em vista as disposições contidas nos incisos I, II e XI do Art. 21, Anexo I
do Decreto nº 9.010, de 13 de março de 2017, e
CONSIDERANDO as disposições contidas nas Instruções Normativas SEDAP/PR nº 205, de 08 de abril de 1988 e
SLTI/MPOG nº 03, de 15 de maio de 2008, bem como no Decreto nº 9.373, de 20 de abril de 2018;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de todas as Unidades Gestoras comprovarem a quantidade e o valor dos bens
patrimoniais pertencentes a seus respectivos acervos, existentes em 31 de dezembro de cada exercício, podendo para
tanto, executar os trabalhos de inventário por etapas e de forma programada,
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 08620.013479/2018-96, resolve:
Art. 1º Constituir a Comissão de Inventário Patrimonial, no âmbito desta Coordenação Regional e respectivas
Coordenações Técnicas Locais jurisdicionadas, objetivando elaborar o Inventário Físico Anual de Bens Móveis, Imóveis,
Semoventes, bem como do Patrimônio da Renda Indígena da Fundação, até o dia 31 de dezembro de 2018.
Art. 2º Compete à Comissão de Inventário:
I – estabelecer cronograma geral, de referência e de atividades, fixando datas para o desenvolvimento dos trabalhos;
II – elaborar o inventário de bens móveis, imóveis e semoventes da Funai, inclusive do Patrimônio da Renda Indígena;
III – realizar o levantamento in loco, utilizando o Termo de Responsabilidade fornecido pelo Serviço de Patrimônio –
SEPAT, de acordo com o modelo do Sistema de Administração e Serviços – SIADS;
IV – identificar e relacionar com numeração a ser fornecida pelo SIADS, os bens que se encontrem sem registro
patrimonial, comunicando ao Serviço de Patrimônio para que adote as providências junto ao Sistema de Controle
Patrimonial da Funai;
V – identificar o estado de conservação dos bens, classificando-os e propondo o seu desfazimento de acordo com o
disposto no Decreto nº 99.658, de 1990 e na IN SEDAP/PR nº 205, de 1988;
VI – solicitar ao Serviço de Apoio Administrativo - SEAD que promova os ajustes físicos dos bens inventariados no
Sistema de Controle Patrimonial da Funai;
VII – propor a abertura de sindicância para apurar responsabilidade por dano ou extravio de bem pertencente ao acervo
patrimonial da Funai;
VIII – proceder ao desfazimento dos bens classificados como ociosos, antieconômicos e irrecuperáveis.
Parágrafo único. O levantamento de que trata o inciso III deste artigo deverá ser realizado, exclusivamente, por servidores
lotados, respectivamente nas Unidades onde serão realizados.
Art. 3º A Comissão de Inventário deverá submeter seu relatório final ao Coordenador Regional até o dia 31 de dezembro
de 2018.
Art. 4º Designar os servidores ARIOSWALDO SOUSA SANTANA, matrícula SIAPE nº 0444540, MANOEL
DOMINGOS DE LIRA NETO, – matrícula SIAPE nº 1818697 e LEONOR ANTONIO DE FREITAS, – matrícula
SIAPE nº 0444270, para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão de Inventario e desfazimento de bens.
Parágrafo único. O Presidente, em suas faltas, ausências e impedimentos, será substituído pelo servidor MANOEL
DOMINGOS DE LIRA NETO.
Art. 5º Designar os servidores CARLOS TSERENHONHIMI RAMIWE TSIPE, matrícula Siape nº 0447461, lotado na
Coordenação Técnica Local em Barra do Garças I, AQUILES TSEREPRU matrícula Siape nº 0446635, lotado na
Coordenação Técnica Local em Campinápolis I, INDIANA PETSIREI O DUMHIWE, matrícula Siape nº 22248493,
lotada na Coordenação Técnica Local em Nova Xavantina I e MARCOS TSERENHIMIRU, matrícula Siape nº 0446228,
lotado na Coordenação Técnica Local em Primavera do Leste II, para, no prazo de 20 (vinte) dias, submeter
ao Presidente da Comissão os trabalhos resultantes das atividades descritas nos incisos III, VI e VIII do art. 2º desta
Portaria, realizados no âmbito da jurisdicionada em que esteja lotado.
Art. 6º Os trabalhos da Comissão de Inventário serão acompanhados pela Diretoria de Administração e Gestão –
DAGES/FUNAI, com o apoio do Serviço de Patrimônio SEPAT.
Art. 7º Durante a realização do inventário patrimonial de que trata esta Portaria, fica vedada toda e qualquer
movimentação física de bens móveis e semoventes localizados nos setores/unidades abrangidos pelos trabalhos de
inventariança, sem a autorização expressa da Comissão de Inventário.
Art. 8º O não cumprimento das atribuições e prazos estabelecidos nesta Portaria ensejará a responsabilidade do (s)
servidor (es).
Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS HENRIQUE DA SILVA
Coordenador Regional Substituto

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.

