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ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

 

 

Seguem trechos do Decreto 7.056/2009, que versa sobre a reestruturação da FUNAI e das regulamentações 

posteriores, na forma de Regimento Interno, que versam sobre os setores que compõem uma Coordenação. 

Seção III 

Dos Comitês Regionais 

Art. 10. A FUNAI instituirá Comitês Regionais para cada Coordenação Regional. 

§ 1o 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. 
§ 2o Os Comitês Regionais reunir-se-ão ordinariamente uma vez por semestre e, extraordinariamente, por 

convocação do Presidente ou da maioria dos membros. 

§ 3o O quorum para a realização das reuniões será de, no mínimo, cinquenta por cento dos membros votantes e 

suas decisões serão tomadas por maioria simples de votos, à exceção das situações que exijam quorum qualificado, de 

acordo com o regimento interno. 

§ 4o Havendo impedimento do membro titular, este será representado por seu substituto legal. 

§ 5o 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. 

 
Seção V 
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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; 

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. 

 

À Divisão Técnica – DIT, compete: 

I - Gerenciar técnica e administrativamente as atividades desenvolvidas pelas Coordenações Técnicas Locais e 
pelos Serviços que integram a Coordenação Regional; 

II - Supervisionar a implementação dos planos e projetos das Coordenações Técnicas Locais; 

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

 

Ao Serviço Administrativo – SEAD, compete: 

I - executar as atividades de apoio administrativo; 

II - programar e executar as atividades relativas às áreas de administração, material e patrimônio, transporte e 

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

III - orientar e acompanhar as atividades inerentes à gestão de pessoas em consonância com as diretrizes 

emanadas da Unidade Central de Recursos Humanos da Fundação; 

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

documentos; 
V - acompanhar e orientar a publicação dos atos administrativos e análise de documentos e processos; 

VI - identificar e apresentar as demandas de formação e capacitação dos servidores. 

 

Ao Serviço de Planejamento e Orçamento – SEPLAN, compete: 

I - planejar, organizar e executar as atividades relativas à administração orçamentária, financeira e contábil da 

Fundação no âmbito da Coordenação Regional; 

II - elaborar e acompanhar a execução do Plano de Aplicação da Renda do Patrimônio Indígena; 

III - analisar, acompanhar e avaliar o fluxo de caixa e o desempenho das despesas da Coordenação Regional; 

IV - produzir e disponibilizar informações gerenciais relativas à programação e execução orçamentária, 

visando subsidiar a tomada de decisão. 

V - elaborar as prestações de contas dos recursos descentralizados pela administração central para execução do 
Plano Anual de Trabalho regional, convênios e congêneres; 

VI - realizar a conformidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial e promover o seu 

registro no Sistema SIAFI; 

VII - acompanhar e analisar os saldos contábeis no âmbito da Coordenação Regional; 

VIII - preparar e organizar as peças inerentes à prestação de contas anual e subsidiar o relatório de Gestão; 

IX - orientar e analisar prestações de contas de suprimento de fundos; 

 

Ao Serviço de Monitoramento Ambiental e Territorial – SEMAT, compete: 

I - executar as ações de monitoramento, vigilância, prevenção de ilícitos e fiscalização nas terras indígenas, sob 

a coordenação da CGMT; 

III - articular parcerias com instituições municipais, estaduais, federais e não governamentais na área sob sua 

jurisdição; 
IV - 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; 

 

Às Coordenações Técnicas Locais – CTL, compete: 
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I - programar e executar as atividades e projetos do Plano Anual de Trabalho em articulação com as 

comunidades indígenas, no âmbito de sua atuação; 

II - promover a articulação com outras instituições públicas e da sociedade civil para a consecução da política 

indigenista, no âmbito de sua atuação; e 

III - identificar e apresentar as demandas de formação e capacitação de indígenas e de suas organizações. 

 

• Subordinam-se às Coordenações Regionais as Coordenações Técnicas Locais, cujas atividades serão 

definidas em regimento interno. 

• Na sede das Coordenações Regionais poderão funcionar unidades da Procuradoria Federal 

Especializada. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Relatório de Gestão da Coordenação Regional de Rio Branco da FUNAI referente ao 

exercício financeiro de 2011 foi elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa 

TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 108/2010 e da Portaria TCU nº 123/2011 e das 

orientações do órgão de controle interno, conforme seu guia de Perguntas e Respostas, elaborado no 

próprio ano de 2011. 

 

Neste Relatório da CRRB não constam os seguintes itens e seus respectivos quadros, de 

acordo com suas devidas justificativas:  

 

 Os Itens 2.3.1, 2.3.2 e 2.4.1, além dos quadros A.1.1 a A.1.4, além dos quadros A.2.1 

e A.2.2, da Parte A são de responsabilidade da FUNAI Sede, quem é responsável 

direta pela administração do Programa do PPA (Unidade Gestora 194035), ficando a 

cargo das Diretorias e das Coordenações Gerais; 

 Da mesma forma, dentro dos quadros A.2.9 e A.2.12, os Grupos de Despesa 1) 

Despesas de Pessoal e 2) Juros e Encargos da Dívida, são também são de 

responsabilidade da FUNAI sede, assim como os Grupos de Despesa 5) Inversões 

Financeiras e 6) Amortização da Dívida dos Quadros A.2.10 e A.2.13 (Nestes quatro 

quadros esses Grupos de Despesa não são aplicáveis à UJ e foram cortados para 

facilitar a leitura);  

 O Item 2.4.2.2.3, assim como o Quadro A.2.13, foram excluídos já que não houve 

despesas de capital no exercício de 2011; 

 Item 2.4.3 “Indicadores Institucionais”, assim como 5.6 “Indicadores Gerenciais 

sobre Recursos Humanos” da Parte A, já que a FUNAI não dispunha, até o final de 

2011, de sistemas de indicadores institucionais (atribuição da CGGE) e de recursos 

humanos (atribuição da CGGP) estabelecidos; 

 O Item 3.1, e o Quadro A.3.1 foram excluídos, já que não houve movimentação nas 

contas relativas a Passivos; 

 No Item 5. “Recursos Humanos” da Parte A, as informações relativas ao item 5.2 e 

5.4, além dos quadros A.5.6, A.5.7 e A.5.9 (especificamente, o Quadro de Custos de 

Pessoal no Exercício de Referência e nos Dois Anos Anteriores – Ver nota abaixo) 

não poderão ser preenchidas pela UJ, uma vez que não possui acesso ao SIAPE, e 

assim será consolidada pela CGGP que é a gestora dos recursos humanos inativos da 

FUNAI (Unidade Gestora 194035);  

 Cabe destacar em relação ao comentário anterior, que o Quadro Cargos e Atividades 

Inerentes a Categorias Funcionais do Plano de Cargos da Unidade Jurisdicionada, 

que também possui a numeração A.5.9 de acordo com a Portaria-TCU N˚ 123/2011, 

está sim preenchido logo abaixo com os dados da UJ; 

 O Item 6. “TRANSFERÊNCIAS” da Parte A, por inteiro, estando essas informações 

a cargo da CGOF (Unidade Gestora 194035); 

 No Quadro A.8.1, foram cortadas as linhas de “Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º 

da Lei nº 8.730/93)” e “Cargos Eletivos”, já que não se aplicam à UJ; 

 No quadro A.11.1 foram cortadas as linhas referentes a imóveis no exterior, já que 

não se aplica à UJ e foi cortado o quadro A.11.2 por inteiro já que não há imóveis 

locados; 

 Item 12, referente à Gestão de Tecnologia da Informação, ficou acordado que será 

respondido de maneira centralizada pela FUNAI Sede, por meio da Coordenação 

Geral de Gestão Estratégica, que possui as informações com um olhar mais global da 

Fundação; 
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 Item 13, e os respectivos Quadros A.13.1 e A.13.2, referentes ao Cartão de 

Pagamento do Governo Federal, já que esta UJ tem optado pela sua não utilização;  

 Os Itens 15.3 e 15.4, com seus respectivos Quadros A.15.3 e A.15.4, já que neste 

exercício priorizou-se a resolução dos itens relacionados aos itens 15.1 e 15.2, além 

dos itens 16.1 e 16.2; e 

 Os Itens 16, 31, 37 e 38 da parte C, que poder-se-iam aplicar à UJ pela sua natureza, 

porém não tiveram qualquer movimentação no ano de 2011, já que esta Coordenação 

não executou recursos de Cooperação Internacional, não executou projetos com 

Recursos Externos, não executou Contratos de Gestão e tampouco firmou Termos de 

Parceria que envolvam repasse de recursos (Apesar de existir um Termo de 

Cooperação Técnica junto ao Governo do Estado do Acre, mas este não envolve 

nenhum tipo de repasse financeiro e somente cooperação técnica das ações em 

campo). 

 

As informações referentes ao item 17 da parte A do anexo II da DN TCU nº 108/2010, os 

itens 1 e 5 da parte B e os Quadros II.C.2, II.C.3, II.C.4 e II.C.5 constam no Anexo do presente 

Relatório de Gestão, visando seguir a numeração da Portaria TCU nº 123/2011 

 

Os itens 14 da parte A, 2 a 4 da parte B, 1 a 15, 17 a 30 e 32 a 36 da parte C, quadros II.C.1 

e II.C.6 e Parte D do anexo II da DN TCU nº 108 /2010 não se aplicam à natureza jurídica da UJ. 

 

No ano de 2010 a principal realização da Coordenação Regional de Rio Branco foi a 

instituição do Comitê Regional, instância de controle social, que contará com participação de 

representantes indígenas que avaliarão o planejamento e execução das ações da FUNAI na região. 

No nível estadual, a CRRB ocupou importantes espaços de deliberação e controle social cumprindo 

com seu papel de articuladora das políticas indigenistas, espaços nos quais se tratam vários assuntos 

de relevância, tanto em termos regionais quanto nacionais; entre eles cabe destacar o Conselho 

Distrital de Saúde Indígena, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o GT de Etnomapeamento, o 

GT de Serviços Ambientais, o GT de Etnoturismo, o GT sobre Concurso Público diferenciado para 

Professores Indígenas, cujos avanços são detalhados abaixo no item 2.3.2. 

 

Houve importantes avanços na abertura de Coordenações Técnicas Locais como foi o caso 

de Cruzeiro do Sul, Santa Rosa do Purus e Vila Extrema/RO; assim como a estruturação de um 

novo organograma na regional e a renomeação de vários chefes de serviço de forma a atender com 

mais afinco aos objetivos institucionais. Durante este exercício, tem-se procurado responder 

tempestivamente a todas as petições encaminhadas tanto pela Auditoria Chefe da FUNAI, quanto 

pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal das Contas da União; há uma dificuldade porém 

de resgatar alguns processos mais antigos dos quais reconhece-se que ainda há uma série de 

pendências a solucionar, mas que vêem sendo respondidas pouco a pouco dentro das capacidades. 

 

Apesar de ter recebido uma série de funcionários recém contratados a partir do concurso 

público de 2010, o quadro permanece bastante aquém das necessidades da FUNAI na região, 

sobretudo se levarmos em consideração que há uma grande parte dos funcionários antigos que 

estarão se aposentando nos próximos dois anos. Complementarmente, cabe ressaltar que, de acordo 

com os novos cargos, Indigenista Especializado, Agente em Indigenismo e Auxiliar em 

Indigenismo, não houve contratação específica de profissionais formados nas áreas da 

administração, contabilidade e direito (entre outras) que são fundamentais para a estruturação da 

área meio desta Coordenação, e que é um dos maiores desafios a ser superados para realizar 

processos licitatórios com a eficiência e eficácia necessária. 

 

Além da dificuldade cabal de falta de recursos humanos, as principais dificuldades para 
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realização dos objetivos da UJ foram falta de um planejamento previamente organizado pelo antigo 

Coordenador Regional para 2011, precisando muitos documentos e compromissos serem resgatados 

em caixas e pastas abandonadas pelas salas,  e o desinteresse da parte de outros setores dos 

Governos Federal, Estaduais e Municipais, para com a questão indígena, especialmente evidenciado 

nos processos de licenciamento de empreendimentos vinculados ao Programa de Aceleração do 

Crescimento. 

 

Os planos e projetos para o exercício seguinte são consolidar o Comitê Regional, abrir as 

CTLs de Marechal Thaumaturgo e do Jordão, dar passos na estruturação da área administrativa, 

avançar nas várias proposições coordenadas pelos GTs mencionados e organizar um bom 

Planejamento Regional de forma a atender as várias demandas de fiscalização, 

etnodesenvolvimento, promoção social, educação e saúde. 
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A- CONTEÚDO GERAL 

1. IDENTIFICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL 

QUADRO A.1 - IDENTIFICAÇÃO DAS UJ NO 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 Rio Branco-AC 

Denominação abreviada: FUNAI – Coordenação Regional de Rio Branco-AC 

Código SIORG: 194005 Código LOA: 30202 Código SIAFI: 194005 

Situação: ativa 

Natureza Jurídica: Fundação do Poder Executivo 

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

Telefones/Fax de contato:  (068)3226 -3854  (068)3223 - 3985 (068) 3226 – 2876 

E-mail:cr.riobranco@funai.gov.br; funai.ac@gmail.com 

Página na Internet: www.funai.gov.br 

Endereço Postal: Estrada Dias Martins, nº 2111, Ipê, Estação Experimental, Rio Branco – Acre, CEP: 69.912-470 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Decreto nº 4645, 25 de março de 2003, publicada no D.O.U de 2/.03/2003, combinado com o Decreto nº 5833, de 06 

de julho de 2006, publicado no D.O.U de 07/07/2006. Decreto nº 7056, publicado no D.O.U de 29/12/2009 .Portaria 

990/PRES, de 07 de julho de 2010. Portaria 1212/PRES de 26 de agosto de 2010. 

  

Regimento Interno aprovado pela Portaria MJ nº 542, de 21 de dezembro de 1993, publicada no D.O.U nº 243, de 22 

de dezembro de 1993, seção 1, página 2039 a 2.043. 

  

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

gratuita. Site www.funai.gov.br  

  

Portaria 1212/PRES de 26 de agosto de 2010. 

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 

 

mailto:cr.riobranco@funai.gov.br
mailto:funai.ac@gmail.com
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2. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

2.1) Responsabilidades institucionais 

2.1.1) Competência institucional 

 

A Fundação Nacional do Índio – FUNAI, a partir da sua sede central em Brasília-DF, 

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 reconhecidas 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. 

 

2.1.2) Objetivos estratégicos 

 

Considerando 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. 

A metodologia proposta para o processo é participativa e inclusiva dos trabalhadores - 

aproveitando todo o conhecimento acumulado pelas pessoas que trabalham na organização - e dos 

povos indígenas, como parte do compromisso de fortalecer o controle social. Dentre os princípios 

do referido processo, merece destaque o respeito às diretrizes programáticas do Ministério da 

Justiça e aos marcos conceituais orientados no Plano Plurianual 2008-2011 do Governo Federal. 

 

2.2) Estratégias de atuação frente às responsabilidades institucionais 

2.2.1) Análise do andamento do plano estratégico da unidade ou do órgão em que a unidade esteja 

inserida 

 

A FUNAI tem a missão institucional de "coordenar o processo de formulação e implementar 

a política indigenista brasileira, instituindo mecanismos de controle social e de gestão participativa, 

visando a proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas". 

 

2.2.2) Análise do plano de ação referente ao exercício a que se referir o relatório de gestão 

 

O ano de 2011 inicia-se nesta Coordenação marcado por um processo de transição de chefia; o 

ex-Coordenador Substituto havia se comprometido a entregar um planejamento para o exercício, 

porém não oficializou nada à nova Coordenadora Regional. Nesse sentido, um dos primeiros passos 

foi oficializar um novo organograma lotando os novos funcionários (processo que, por ter tido um 

caráter participativo e envolver os servidores na tarefa) tomou até meados do mês de março. Os 

planejamentos setoriais, dirigidos às várias Coordenações Gerais da FUNAI Sede foram enviados 

somente entre os meses de maio e julho, o que atrasou descentralizações e conseqüentemente a sua 

execução financeira. No final do ano, junto ao Comitê Regional, teve-se o cuidado de elaborar o 

Plano Regional com uma série de demandas e projetos, já apontando para que em 2012 a execução 

do planejamento seja mais eficaz e assertiva. 
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2.3) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade 

 

2.3.2) Execução física das ações realizadas pela UJ 

 

Logo abaixo, descrevem-se as principais atividades desenvolvidas pela UJ, separadas por 

Ação do PPA, informando em cada Ação os resultados atingidos, as ações que apresentaram 

problemas na execução e as ações que superaram as expectativas. Em cada ação do PPA procura-se 

trazer  informações sobre o cumprimento das metas, eventuais problemas na execução e situações 

onde os resultados até superaram as expectativas. Como a FUNAI, até o ano de 2010 não possuía 

metas físicas institucionais, não há menção direta a essa questão. 

 

Ação 2384 – Proteção Social dos Povos Indígenas  

Tipo da Ação  Ação orçamentária.  

Finalidade  Promover ações sustentáveis que garantam o exercício da 

igualdade social aos povos indígenas, no tocante às 

políticas e serviços sociais prestados pelos entes federais 

Descrição  Cobertura de despesas para obtenção de documentos 

indígenas. Apoio à criação de organizações indígenas 

representativas; às comunidades indígenas em situação de 

vulnerabilidade social, tais como invasão de terras 

conflitos e catástrofes; às mudanças de aldeias; ao 

deslocamento de indígenas a outras regiões para tratarem 

de questões de ordem política, econômica e social; a 

encontros regionais, nacionais e internacionais; e à 

implementação de moradia indígena através de 

investimento direto ou convênios. Acompanhamento das 

ações de saúde executadas pela FUNASA e SUS, 

segundo os termos da Portaria do MS n.º 254/2000 e dos 

Conselhos locais e distritais de saúde. Apoio à 

capacitação técnica e contratação de pessoal 

especializado nas ações de proteção social. 

Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas  

Fundação Nacional do Índio – FUNAI  

Coordenador nacional da ação  Fabiana Vaz de Melo 

Unidades executoras  Coordenação-Geral de Promoção dos Direitos Sociais 
 

No ano de 2011, o setor de Promoção de Benefícios Socais e Saúde da Coordenação 

Regional de Rio Branco desenvolveu uma série de ações em resposta às demandas das populações 

indígenas do estado do Acre, sul do Amazonas e noroeste de Rondônia. Foram várias as solicitações 

de realdeamento, de emissão de declarações pertinentes às responsabilidades do órgão, de entrega 

de gêneros alimentícios, como também numerosas a participação em reuniões visando fomentar os 

diálogos institucionais entre os órgãos parceiros da FUNAI. 

 Uma primeira ação que merece ser destacada foi a participação no mutirão para retirada da 

documentação básica junto ao povo indígena Kaxarari, situado na Vila Extrema, Estado de 

Rondônia. O mutirão ocorreu no mês de maio de 2011 e foi realizado em conjunto com a Secretaria 

de Assistência Social de Rondônia, tendo como resultado direto a produção de mais de 167 
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declarações pela FUNAI e seu devido encaminhamento ao cartório de Extrema para emissão dos 

respectivos Registros Civis de Nascimento. Seguindo esse objetivo, participou-se também de 

mutirões de promoção de benefícios sociais e de documentação básica junto ao INSS e ao Tribunal 

de Justiça do Estado do Acre nos municípios de Marechal Thaumaturgo, Jordão e Manoel Urbano, e 

intensificaram-se as articulações institucionais com os atores responsáveis pela emissão da 

documentação básica a partir dos serviços prestados na Central de Serviço Público de Rio Branco -

OCA. Especificamente, a FUNAI promoveu 167 encaminhamentos de indígenas a esta Central de 

Serviços, em sua maioria provenientes de internados na CASAI, a fim de acessarem a Carteira de 

Identidade, CPF, Carteira de Trabalho bem como direitos sociais como salário-maternidade e 

auxílio-doença junto ao INSS.  

Ainda consolidando a atuação por meio de parcerias, entre os meses de setembro e outubro, 

este setor realizou, em conjunto com a SEDS, capacitações junto aos funcionários dos CRAS dos 

municípios de Assis Brasil, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus, a fim de aprimorar o 

atendimento socioassistencial às populações indígenas. Antes disso, no primeiro semestre do ano, já 

haviam sido organizadas uma série de reuniões com diversas redes socioassistenciais municipais, 

incluindo Secretarias Municipais de Assistência Social e gestores do Programa Bolsa Família, 

buscando qualificar e potencializar a atuação técnica das secretarias, dos CRAS, CREAS, 

Conselhos Tutelares e da própria FUNAI. Foram realizadas também ações de promoção do 

realdeamento de famílias indígenas para Boca do Acre/AM, Feijó, as quais terão continuidade neste 

ano de 2012, e que visam fortalecer os vínculos das mesmas com as terras indígenas.  

Entre os meses de julho e novembro, foram entregues mais de 21 toneladas de gêneros 

alimentícios provenientes do Acordo de Cooperação Técnica FUNAI/CONAB/MDS aos indígenas 

em situação de insegurança alimentar nos municípios de Assis Brasil, Sena Madureira, Feijó, 

Cruzeiro do Sul, Boca do Acre/AM e Vila Extrema/RO.  

Na área da saúde, houve intensificação da participação deste setor no CONDISI e pactuada a 

atuação deste setor junto à CASAI a fim de encaminhar e acompanhar as demandas de 

documentação e acesso a benefícios sociais dos internos da Casa de Apoio, cujos resultados já 

foram apresentados anteriormente. 

 

Ação 2711 – Promoção do Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas 

Tipo da Ação  Ação orçamentária.  

Finalidade  Promover a autonomia produtiva das Comunidades 

Indígenas orientando-se pela noção de 

Etnodesenvolvimento e fundamentando-se em consultas 

às Comunidades, através de planejamento participativo e 

da execução de atividades sustentáveis.  

Descrição  Apoio à gestão sustentável dos recursos da 

biodiversidade, com foco na segurança alimentar e 

nutricional e na geração de renda, combinando o 

protagonismo indígena, inclusive apoiando às instâncias 

de Controle Social e enfoque na questão de gênero, com o 
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assessoramento técnico na realização de diagnósticos  

Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas  

Fundação Nacional do Índio – FUNAI  

Coordenador nacional da ação  Lylia da Silva Guedes Galetti 

Unidades executoras  Coordenação-Geral de Promoção ao 

Etnodesenvolvimento 
 

Durante o ano de 2011 houve um bom avanço na formulação dos Planos Anuais de Trabalho 

relativos à Promoção do Etnodesenvolvimento; a CGETNO avaliou oficialmente um 

amadurecimento das propostas apresentadas por esta Coordenação. O gargalo da implementação foi 

novamente operacionalizar o arcabouço contratual da CRRB em tempo hábil, uma vez que, apesar 

de ter sido enviado o planejamento no final do primeiro semestre, a descentralização do recurso 

aconteceu somente no mês de agosto e a equipe administrativa é bastante limitada, conforme posto 

na introdução; o recurso foi recolhido integralmente no inicio do mês de dezembro. 

No mês de setembro, foi organizada uma reunião junto ao Governo do Estado do Acre (com 

participação específica da AEAI, SETUL e SEMA) com a presença da Coordenadora Geral de 

Promoção ao Etnodesenvolvimento, Lylia Galetti, no sentido de iniciar uma discussão sobre a 

regulamentação das atividades de turismo em Terras Indígenas. Essa é uma pauta antiga, da a 

FUNAI não teve condições de organizar em nível nacional; na elaboração do PPA 2012-2015 já 

consta enquanto meta “Regulamentar o etnoturismo e ecoturismo em terras indígenas de forma 

sustentável”. Nesse sentido, definiu-se nessa reunião que o Acre constituiria um dos estudos de 

casos para trabalhar essa regulamentação e, na oportunidade, foi instituído um Grupo de Trabalho 

interinstitucional com as organizações presentes, que acompanharia quatro iniciativas em nível 

local: os Yawanawá do Rio Gregório, os Kaxinawá do Jordão, os Ashaninka do Rio Amônea e e os 

Kuntanawa do Rio Tejo. Até o final de 2011, houve seis reuniões do GT, preparando a metodologia 

proposta para os anos de 2012 e 2013 e foi realizada uma visita técnica aos Yawanawá durante o X 

Festival Yawa (Décimo festival Yawá reúne 500 visitantes - 

http://www.agencia.ac.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=17352&Itemid=26). 

Para finalizar esta ação, durante o ano de 2011 compareceu-se às reuniões de elaboração do 

Projeto Etnoconhecimento e Agrobiodiversidade entre os Kaxinawá de Nova Olinda, no âmbito do 

Termo de Cooperação Técnica entre a FUNAI e a EMBRAPA. Este novo projeto, que foi aprovado 

no mês de novembro, representa um importante avanço da EMBRAPA local, tanto em termos de 

crescimento orçamentário, quanto da dedicação de novos profissionais à questão indígena; até 2009, 

a EMBRAPA trabalhou somente com um pesquisador, nesta nova proposta agregam-se seis outros 

pesquisadores doutores em um acréscimo de recursos em quase três vezes mais. Cabe à FUNAI 

fortalecer essas iniciativas e garantir uma boa execução em 2012. 

http://www.agencia.ac.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=17352&Itemid=26
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Ação 2713 – Fomento e valorização dos Processos Educativos dos Povos Indígenas 

Tipo da Ação  Ação orçamentária.  

Finalidade  Promover políticas de educação específicas para os povos 

indígenas, garantindo o direito à cidadania 

Descrição  Assessoramento às comunidades escolares indígenas nas 

ações de implementação e manutenção das políticas 

públicas relativas à educação escolar indígena de forma 

interinstitucional e na construção de propostas de 

educação complementar, visando ao pleno 

desenvolvimento dos educandos, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sai qualificação para o trabalho. 

Acompanhamento e fiscalização das ações de educação 

escolar e complementar nas terras indígenas, valorizando 

os conhecimentos e atividades tradicionais. Apoio ao 

acesso, permanência e manutenção dos estudantes 

indígenas, prioritariamente os de nível superior de 

universidades públicas já em curso, e atender novas 

demandas de acordo com a capacidade orçamentária da 

FUNAI. Continuidade do processo de capacitação e 

formação dos professores indígenas e técnicos em 

educação intercultural que atuam diretamente com os 

povos indígenas. Garantia das ações para elaboração e 

divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente à luz 

da legislação indigenista. 

Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas  

Fundação Nacional do Índio – FUNAI  

Coordenador nacional da ação  Deusuleide de Sá Câmara 

Unidades executoras  Coordenação-Geral de Educação 
 

No âmbito da educação, a principal realização foi a contribuição no Seminário de Formação 

do Centro de Formação Intercultural Indígena (CEFI), com o recurso do Programa Educação para 

Sustentabilidade. O evento aconteceu entre os dias 28 e 30 de setembro, na cidade de Rio Branco, 

com a participação de lideranças de Rio Branco, Boca do Acre, Assis Brasil, Feijó e Tarauacá, entre 

outros; a principal pauta era a formação política de lideranças, no sentido de apropriarem-se de 

recentes mudanças nas estruturas das políticas públicas voltadas aos índios, entre elas a gestão 

ambiental e territorial, a saúde indígena, a reestruturação da FUNAI, entre outras. 

Quanto ao corriqueiro pagamento de bolsas para estudantes indígenas de nível superior, não 

foi realizado nenhum apoio, pois nenhuma das propostas recebidas por esta Coordenação se 

enquadrava nos requisitos da Portarias 744/2007/PRES/FUNAI e 849/2009/PRES/FUNAI. O 

recurso disponível foi então reprogramado pela CGE e apoiou-se o Curso de Formação para 

Docentes Indígenas, que é de responsabilidade da UFAC. 

Além disso, apoiou-se o acesso de agricultores indígenas da etnia Ashaninka do Rio Envira 

ao Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade “Merenda Escolar” a partir da emissão de 

declarações de atividade rural; os indígenas teriam garantida a venda de 07 (sete) toneladas de 

feijão nativo, cuja compra deverá ser articulada pela Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal 

e Produção Familiar (SEAPROF).   
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Por fim, vale destacar que a Secretaria Estadual de Educação instituiu, no último trimestre, 

um Grupo de Trabalho para a elaboração de edital de concurso público diferenciado para a 

contratação de professores indígenas. Há muito se discute a dificuldade de realizar contratações 

assertivas que congreguem a capacidade técnica dos professores indígenas e a constituição desse 

grupo procurará dar subsídios a respeito. No ano de 2011 não houve reunião deste colegiado, mas já 

há previsões para 2012 nesse sentido. 

 

Ação 4390 – Demarcação e Regularização de Terras Indígenas 

Tipo da Ação  Ação orçamentária.  

Finalidade  Promover a regularização das terras indígenas, visando a 

assegurar o direito dos índios a 

sua posse e usufruto. 

Descrição  Realização de procedimentos administrativos visando à 

demarcação e regularização 

de terras indígenas, caracterizadas por atividades 

agrupadas nas seguintes etapas: a) 

identificação/delimitação; b) declaração; c) demarcação 

física; d) homologação e registro; 

e) remoção de ocupantes não-índios. 

Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas  

Fundação Nacional do Índio – FUNAI  

Coordenador nacional da ação  José Aparecido Donizete Briner 

Unidades executoras  Coordenação-Geral de Assuntos Fundiários e 

Coordenação Regional de Rio Branco 
 

Nos dias 13 e 14 de abril de 2011, foi realizada uma reunião na TI Caeté, com participação 

de técnicos da CGID e da CRRB, o antropólogo Ney Maciel e lideranças indígenas Jaminawa, na 

qual ficou esclarecido e acordado a necessidade de readequação da área proposta no Relatório 

Circunstanciado de Identificação e Delimitação. Foram acordados com as lideranças os limites para 

as propostas das TIs Caeté e Caiapucá; esse relatório já modificado, adaptado pela FUNAI, deverá 

ser repassado ao Ministro da Justiça no ano de 2012. 

Em maio de 2011, técnicos da CGID e da Coordenação Regional estiveram na aldeia Grota, 

na TI Kaxinawá do Seringal Curralinho na qual foi elaborada uma proposta de delimitação. Foram 

pactuados encaminhamentos no sentido de alinhar esforços entre o Governo do Acre e a FUNAI no 

processo de regularização fundiária e de oficializar outros órgãos (como INCRA, ICMBio e outros) 

solicitando informações sobre a pretensão de implantar Assentamentos, Unidades de Conservação 

Federal e Unidades de Conservação Estadual na região. 

Duas realidades foram severamente impactadas pelo Decreto Federal 7.446/2011 que 

instituiu cortes nos orçamentos; em ambas as situações, os GTs deixaram de ser contratados por 

falta de recursos. Para a TI Kuntanawa, nos dias 16 e 17 de abril de 2011, foi realizada uma reunião 

na cidade de Cruzeiro do Sul, com participação de lideranças Kuntanawa e técnicos da CGID, onde 

ficou pactuado um calendário para realização dos estudos de campo para subsidiar o Relatório de 
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Fundamentação Antropológica, sob condução da antropóloga Mariana Pantoja. O cronograma 

deixou de acontecer em 2011 para ser retomado somente em 2012. Já para a TI Guanabará/Guajará, 

estava previsto uma viagem à área no segundo semestre de 2011, com finalidade de apresentar o 

antropólogo indicado pela FUNAI, Marcelo Mercante, para a condução dos estudos; porém não foi 

possível viabilizar tal visita. 

No contexto de pretensão de áreas na área de influência da BR 317 em Boca do Acre, há 

uma série de dificuldades, entre as quais a orçamentária, porém, sobretudo agravado pela 

morosidade do processo de licenciamento ambiental do asfaltamento da BR (Ver detalhamento da 

Ação 6698 abaixo, especificamente as ações relacionadas à CGGAM). Apesar de haver 

disponibilidade do DNIT custear as despesas da regularização fundiária, há indícios de que o 

Governo do Amazonas teria desviado recursos para a compensação ambiental; vale relembrar que 

no ano passado foi exonerado o Ministro dos Transportes, o Sr Alfredo Nascimento, senador pelo 

próprio Estado do Amazonas. 

Especificamente sobre processos de demarcação, cabe destacar os avanços na TI Arara do 

Rio Amônea. No dia 06 de julho de 2011 foi realizada uma Audiência Pública no município de Rio 

Branco/AC, convocada pela 3ª Vara da Justiça Federal/AC, em que se cobraram providências das 

várias organizações envolvidas (FUNAI, INCRA e ICMBio), uma vez que o processo que tem sido 

marcado por sérias ameaças de morte foi assim judicializado por intervenção do MPF-AC. Como 

resposta da parte da FUNAI, até o final do ano foi concluída a demarcação física da terra, processo 

que foi conduzido por empresa contratada diretamente pela Sede, cujo relatório de atividades foi 

enviado para apreciação e aprovação. De antemão, sabe-se que as comunidades participaram 

ativamente e deram anuência ao processo de demarcação física, porém somente em 2012 deverá ser 

publicado o relatório final com a chancela oficial da FUNAI. 

 

Ação 6698 – Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas (CGMT) 

Tipo da Ação  Ação orçamentária.  

Finalidade  Assegurar a proteção e gestão ambiental e territorial e a 

conservação da biodiversidade das terras indígenas.  

Descrição  Proteção dos territórios indígenas e dos seus recursos 

naturais por meio da gestão das bacias hidrográficas das 

terras indígenas; conservação e uso sustentável da 

biodiversidade das terras indígenas e repartição dos 

benefícios decorrentes do acesso e do uso dos recursos 

genéticos; prevenção, mitigação e compensação de 

impactos ambientais, econômicos e culturais de 

empreendimentos nas terras indígenas e entorno; apoio às 

atividades de educação ambiental e à proteção do 

conhecimento tradicional sobre a biodiversidade das 

terras indígenas; e capacitação em gestão ambiental e 

territorial de terras indígenas.   

Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas  

Fundação Nacional do Índio – FUNAI  
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Coordenador nacional da ação  Thaís Dias Gonçalves 

Unidades executoras  Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial – 

CGMT 
 

A região mais delicada desta jurisdição em termos de invasão de Terras Indígenas é a área 

de influência da BR 317 em Boca do Acre. Foram realizadas três operações neste exercício: uma 

primeira, conjunta entre FUNAI e DPF, na TI Boca do Acre na qual forram arrestados caçadores 

não indígenas a partir de uma denúncia da própria comunidade; uma segunda ainda na BR 

notificando uma série de bares suspeitos de vender bebidas alcoólicas aos indígenas; e uma terceira 

já na região fluvial na TI Camicuã e na TI Valparaíso (área ainda em estudo para regularização 

fundiária), nas quais foram notificados posseiros irregulares e pescadores invasores. 

Outro foco de atividades de fiscalização tem sido o trabalho em conjunto com a Frente de Proteção 

Etnoambiental do Rio Envira (FPEE), que cuida do trabalho com índios isolados e de recente contato, vinculada à 

CGIIRC. Mencionam-se aqui duas ocasiões inclusive de repercussão na mídia local e nacional. A primeira na TI 

Mamoadate, na qual o grupo expedicionário localizou referências de grupos isolados vindos do Perú que têm mudado 

suas rotas históricas de percurso por conta das concessões florestais e de exploração de petróleo no país vizinho 

(Intercâmbio binacional confirma: indígenas isolados mudam suas rotas - 

http://www.cpiacre.org.br/1/index.php?option=com_content&view=article&id=139:intercambio-binacional-confirma-

indigenas-isolados-mudam-suas-rotas&catid=35:noticias&Itemid=55). A segunda ocasião foi uma operação conjunta 

entre FUNAI, Exército Brasileiro, Força Nacional de Segurança, DPF e Governo do Estado, que culminou com a prisão 

de um português suspeito de tráfico de drogas no Alto Rio Envira; essa missão ficou conhecida como Operação Xinane 

(Grupo armado peruano invade terra de índios isolados no AC, diz Funai - 

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/08/grupo-armado-peruando-invade-terra-de-indios-isolados-no-ac-diz-

funai.html) 

Na região do Juruá, centraram-se as fiscalizações na TI Kampa do Rio Amônea, na qual 

houve suspeita de entrada de madeireiros peruanos, e na TI Jaminawa do Igarapé Preto, onde 

aconteceram denúncias de tráfico de drogas que geraram disputas internas nas comunidades. No 

primeiro caso, contou-se com o apoio do Exército Brasileiro, IBAMA e DPF e apurou-se que, 

apesar dos madeireiros peruanos estarem próximos da fronteira, não houve invasão do território 

brasileiro e foi realizada notificação preventiva. No segundo caso, foi-se à Terra Indígena e 

esclareceu-se à comunidade sobre as especificidades da legislação brasileira relacionada ao tráfico 

de entorpecentes, porém, a liderança denunciada de envolvimento no tráfico não foi encontrada 

durante a viagem, provavelmente refugiada na cidade de Cruzeiro do Sul. 

No âmbito das discussões sobre mudanças climáticas e pagamento por serviços ambientais 

para Povos Indígenas, cabe ressaltar o acompanhamento que tem sido dado, por meio de Grupo de 

Trabalho específico, às proposições de criação de um Subprograma Indígena no âmbito do Sistema 

Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA). Vale lembrar que esse tipo de contratos 

carece ainda de uma regulamentação específica em nível nacional, mas o Governo do Estado do 

Acre tem se disposto a “correr os riscos de sair na frente”, inclusive como forma de influenciar a 

legislação federal quando venha a acontecer. Está sendo planejada para 2012 uma capacitação com 

40 lideranças de várias Terras Indígenas no sentido de ampliar o debate com as comunidades. 

 

http://www.cpiacre.org.br/1/index.php?option=com_content&view=article&id=139:intercambio-binacional-confirma-indigenas-isolados-mudam-suas-rotas&catid=35:noticias&Itemid=55
http://www.cpiacre.org.br/1/index.php?option=com_content&view=article&id=139:intercambio-binacional-confirma-indigenas-isolados-mudam-suas-rotas&catid=35:noticias&Itemid=55
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/08/grupo-armado-peruando-invade-terra-de-indios-isolados-no-ac-diz-funai.html
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/08/grupo-armado-peruando-invade-terra-de-indios-isolados-no-ac-diz-funai.html
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Ação 6698 – Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas (CGGAM) 

Tipo da Ação  Ação orçamentária.  

Finalidade  Assegurar a proteção e gestão ambiental e territorial e a 

conservação da biodiversidade das terras indígenas.  

Descrição  Proteção dos territórios indígenas e dos seus recursos 

naturais por meio da gestão das bacias hidrográficas das 

terras indígenas; conservação e uso sustentável da 

biodiversidade das terras indígenas e repartição dos 

benefícios decorrentes do acesso e do uso dos recursos 

genéticos; prevenção, mitigação e compensação de 

impactos ambientais, econômicos e culturais de 

empreendimentos nas terras indígenas e entorno; apoio às 

atividades de educação ambiental e à proteção do 

conhecimento tradicional sobre a biodiversidade das 

terras indígenas; e capacitação em gestão ambiental e 

territorial de terras indígenas.   

Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas  

Fundação Nacional do Índio – FUNAI  

Coordenador nacional da ação  Marcela Nunes de Menezes 

Unidades executoras  Coordenação-Geral de Gestão Ambiental – CGGAM 
 

Os principais processos de licenciamento ambiental foram acompanhados por esta CR: a 

construção da Usina Hidrelétrica de Jirau os asfaltamentos da BR 317 e da BR 364. No primeiro 

caso, foi concluído o planejamento do Programa de Fiscalização e Vigilância (dita primeira fase) e 

iniciou sua implementação; foi também iniciada a elaboração do Plano Básico Ambiental (dita 

segunda fase) que deverá ser implementada somente a partir de 2012. Para o segundo caso, tem sido 

realizado um acompanhamento próximo das lideranças indígenas e do Ministério Público Federal, 

já que há indícios de desvio de recurso entre o DNIT e o Governo do Amazonas; no dia 13 de 

setembro foi necessário convocar todos os órgãos envolvidos para uma reunião em Brasília, cuja 

pauta foi a formulação de conteúdo de Termo de Ajuste de Conduta a ser assinado pelos 

envolvidos, porém, até o final do ano o DNIT e o Governo do Amazonas não avançaram no 

cronograma proposto. Finalmente, para o caso da BR 364, o principal papel da FUNAI tem sido 

cobrar o Governo do Acre a realizar duas audiências públicas envolvendo as populações indígenas, 

relativo à consolidação do Plano Básico Ambiental (PBA) do trecho entre Feijó e Sena Madureira. 

No âmbito desta Ação, cabe citar a existência do Projeto Gestão Ambiental e Territorial 

Indígena (Projeto GATI), uma Cooperação Técnica Financeira entre FUNAI e a Organização das 

Nações Unidas para estimular projetos pilotos em todas as regiões do Brasil, sendo que entre os 

quais foi escolhida a Terra Indígena Mamoadate dentro da jurisdição da CRRB. Entre os dias 19 e 

24 de setembro foi realizada uma capacitação em Brasília da qual participaram técnicos desta 

Coordenação afim de elaborar um Plano de Trabalho para 2012. O principal desafio da CRRB para 

a implementação desse projeto será viabilizar um aparato administrativo eficiente com contratos 

variados que atendam aos anseios técnicos. 
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Por fim, vale mencionar o papel da FUNAI enquanto mediador de uma série de conflitos 

socioambientais com moradores e gestores de Unidades de Conservação, sobretudo em casos de 

sobreposição com Terras Indígenas. A CRRB tem procurado participar de conselhos gestores dessas 

UCs e realizar acordos junto ao ICMBio e IBAMA no sentido de garantir os direitos dos indígenas, 

procurando compatibilizar ao máximo com as diretrizes desses órgãos. 

Ação 8635 – Promoção do Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas 

Tipo da Ação  Ação orçamentária.  

Finalidade  Promover e valorizar as culturas indígenas brasileiras  

Descrição  Realização e apoio a projetos e atividades que incentivem 

a manutenção, recuperação e transmissão de práticas 

culturais tradicionais relacionadas a musica, rituais, 

mitologia, grafismo, artesanato, confecção de artefatos 

cotidianos e cerimoniais, gastronomia, arquitetura, língua, 

vestuário, dança, praticas desportivas, jogos, brincadeiras, 

etc. Instalação de estruturas físicas em aldeias indígenas e 

fomento ou apoio a instalação e funcionamento dos 

espaços culturais em áreas urbanas e revitalização de 

Centros de Exposição e Vendas. Realização e 

participação em eventos como feiras, exposições, 

comemorações em semanas temáticas etc. Confecção de 

material promocional como folders, catálogos, cartazes, 

banners, etc. Interlocução e intercambio com museus e 

centros de pesquisa. Apoio e incentivo a comercialização 

de artesanatos, visando a valorização da produção e 

sustentabilidade das comunidades indígenas. Registro e 

promoção de práticas tradicionais por meios audiovisuais, 

gráficos etc.  

Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas  

Fundação Nacional do Índio – FUNAI  

Coordenador nacional da ação  José Carlos Levinho 

Unidades executoras  Museu do Índio 
 

Por ocasião do Termo de Parceria entre o MJ e o MinC para implementação e avaliação dos 

Pontos de Cultura Indígena (PCIs), o Museu do Índio solicitou que a CRRB realizasse um 

diagnóstico de todos os PCIs do Estado do Acre, além do PCI dos Marubo no Amazonas. O 

diagnóstico tinha a finalidade de avaliar e subsidiar a continuidade do às políticas de promoção 

cultural do MinC. Todo levantamento solicitado foi atendido, por um lado contribuindo com as 

análises em nível federal e, por outro, estreitando a relação da Coordenação com os projetos 

propostos e executados por esses vários PCIs. 

No ano de 2011, reinscreveu-se o Projeto de Artesanato Yawanawá no edital de apoio a 

projetos de Promoção do Patrimônio Cultural do Museu do Índio, cujo proponente foi a Associação 

SocioCultural Yawanawá. Infelizmente, o principal instrutor das oficinas do projeto mudou-se 

repentinamente para São Paulo por ocasião de doença grave na família. A ASCY solicitou que 
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contratássemos então membros da própria comunidade valorizando assim os conhecimentos já 

disponíveis nas próprias aldeias; apesar de concordarmos com essa nova estratégia, não houve 

tempo suficiente para a viabilização dos trâmites administrativos necessários forçando a devolução 

dos recursos na íntegra.  

Ação 901F – Reestruturação Organizacional da Fundação Nacional do Índio 

Tipo da Ação  Ação orçamentária.  

Finalidade  Implantar novo desenho institucional, no sentido de 

tornar a atuação da Fundação compatível ao cumprimento 

de suas atribuições constitucionais 

Descrição  Reestruturação do órgão de modo a adequá-lo ao atual 

desenho do Estado brasileiro e torná-lo mais ágil e 

próxima das comunidades indígenas; visa especialmente 

permitir à Instituição organizar-se de forma a superar os 

paradigmas da tutela e do assistencialismo. Elaboração e 

implantação de uma polícita de recursos humanos; adoção 

de novo plano de cargos e salários com a criação da 

carreira de indigenista; implantação de processo seletivo 

por meio de concurso público para preenchimento de 

vagas abertas no quadro de servidores e adequação de 

estrutura física da sede e das regionais para absorver o 

contingente de novos servidores concursados. 

Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas  

Fundação Nacional do Índio – FUNAI  

Coordenador nacional da ação  Márcio Meira 

Unidades executoras  Todas as UGs e a Sede 
 

Deste ponto, cabe somente a esta Coordenação Regional colocar que contribuiu 

satisfatoriamente com a Meta Institucional de implantar seu Comitê Regional até o final do mês de 

junho de 2011. A primeira reunião aconteceu entre os dias 14 e 15 de junho, sendo o primeiro dia 

um preparativo com as lideranças esclarecendo-as do papel do Comitê enquanto espaço de controle 

social, e o segundo dia institucionalizando os nomes escolhidos para representarem as várias etnias 

das subregiões desta jurisdição (Funai discute criação de Comitê Regional em Rio Branco - 

http://www.portalamazonia.com.br/secao/noticias/acre/2011/06/17/funai-discute-criacao-de-comite-

regional-em-rio-branco/). Já a segunda reunião, na qual foram construídos, junto com os vários 

representantes, os indicativos do planejamento de 2012, aconteceu entre os dias 12 e 15 de 

dezembro; infelizmente, a demora da liberação dos recursos por parte da FUNAI Sede complicou a 

logística e houve alguns desencontros nos primeiros dias que prejudicaram parcialmente a 

participação indígena. 

Conforme colocado na introdução, destaca-se a importância da abertura de Coordenações Técnicas Locais que 

estavam fechadas como foi o caso de Cruzeiro do Sul, Santa Rosa do Purus e Vila Extrema/RO. 

http://www.portalamazonia.com.br/secao/noticias/acre/2011/06/17/funai-discute-criacao-de-comite-regional-em-rio-branco/
http://www.portalamazonia.com.br/secao/noticias/acre/2011/06/17/funai-discute-criacao-de-comite-regional-em-rio-branco/
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2.4) Desempenho Orçamentário/Financeiro 

 

2.4.2) Execução Orçamentária da Despesa 
2.4.2.1) Execução Orçamentária de Créditos Originários da UJ 

2.4.2.1.1) 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 

2011 2010 2011 2010 

Modalidade de Licitação      

Convite 0 0 0 0 

Tomada de Preços 0 0 0 0 

Concorrência 0 0 0 0 

Pregão   709.703,87 455.919,21 303.705,37 205.768,36 

Concurso 0 0 0 0 

Consulta 0 0 0 0 

Registro de Preços 0 0 0 0 

Contratações Diretas  145.601,53 124.414,71 133.402,70 93.266,50 

Dispensa 98.035,09  92.412,38 91.485,33 61.264,17 

Inexigibilidade 47.566,44   32.002,23 41.917,37  32.002,33 

Regime de Execução Especial  0  0 0 0 

Suprimento de Fundos  0 0 0 0 

Pagamento de Pessoal  107.615,26 89.379,83 107.086,51 89.379,83 

Pagamento em Folha 0 0 0 0 

Diárias 107.615,26 89.379,83 107.086,51 89.379,83 

Outros     

Fonte: SIAFI Gerencial e Operacional 

 

 

2.4.2.1.2) 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 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

3 – Outras Despe 

sas Correntes  

  

  

  

 

1º - Material de 

Consumo  
319.937,16 171.774,23 319.937,16 171.774,23 211.635,49 95.637,05 91.951,08 76.137,18 

2º - Locação de 

Mão-de-Obra 
232.343,52 147.043,24 232.343,52 147.043,24 9.415,82 44.745,54 214.562,72 102.297,70 

3º - Passagens e 

Despesa com 

Locomoção  

183.242,96 160.223,32 183.242,96 160.223,32 76.231,19 105.066,75 107.011,77 55.156,57 

Demais elementos 

do grupo 
313.162,86 235.414,96 313.162,86 235.414,96 17.964,99 39.351,21 286.100,01 191.979,08 

Fonte:SIAFI Gerencial 
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2.4.2.1.3) 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 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

4 – Investimentos 0 8.770,30 0 7.955,30 0 815,00 815,00 7.955,30 

1º - Equipamento de 

Processamento de Dados  
0  3.420,30 0  3.420,30 0 0 0 3.420,30 

2º Aparelhos e Equipamento 

de Comunicação 
0 3.350,00 815,00 2.535,00 0 815,00 815,00 2.535,00 

3º Mobiliário em Geral 0 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 2.000,00 

Demais elementos do grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: SIAFI Gerencial e SIAFI Operacional 

 

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

- Alterações significativas ocorridas no exercício 

 

A UJ não possuía um planejamento nem um orçamento elaborado para 2011. Assim, para a 

realização das diversas atividades, como em exercícios anteriores, trabalhou atendendo demandas 

advindas das comunidades indígenas por meio das Coordenações Técnicas Locais – CTLs e os 

recursos orçamentários e financeiros foram descentralizados da sede da FUNAI, em Brasília-AC 

por dotação de créditos específicos para o atendimento de cada demanda. 

 

O Decreto n° 7.056/2009 estabelece que os Planos de Trabalhos do órgão sejam planejados e 

aprovados pelo Comitê Regional com a participação paritária de servidores da FUNAI e 

representantes indígenas, em reunião regimentar ordinária e extraordinária, conforme seu 

Regimento Interno. No exercício de 2011, o Comitê foi eleito e aprovou o Plano Regional para 

2012 no final do exercício, o que poderá melhorar o desempenho no próximo ano; cabe agora 

elaborar e aprovar o Regimento Interno. Pode-se dizer que o desempenho da gestão financeira 

ocorreu normal sem alterações significativas. 

 

- Contingenciamento no exercício 

 

O contingenciamento de 2011 deu-se em nível nacional, por meio do Decreto 4.776, que 

afetou, sobretudo, as rubricas de passagens e diárias. Havia intenções de aplicar recursos em 

alugueis e reformas tanto em Rio Branco, quanto em outras CTLs; mas ficaram inviabilizados dada 

a normativa. Mas de maneira geral, não houve outros contingenciamentos durante o exercício 

financeiro de 2011. 

 

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

 

A falta de recursos humanos qualificados para desempenhar atividades técnicas 

administrativas, como por exemplo, formar comissão permanente de licitação, além da figura de um 

pregoeiro e equipe de apoio, falta de procurador federal lotado na CR para facilitar e dar agilidade 

nos processos licitatórios contribuiu sensivelmente para o retardamento das contratações de 

aquisição de bens e de prestação de serviços essenciais desta Unidade Jurisdicionada.    

 

 - Outras questões relevantes 
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A falta de infraestrutura física adequada das CTLs, bem como a carência de servidores lotados, em 

quantidade e qualidade nas mesmas dificultou muito os trabalhos da UJ; regularmente, há a 

necessidade de enviar importantes servidores na CR para realizar trabalhos que são pertinentes da 

CTL, tais como, fiscalização e monitoramento territorial em terras indígenas. 
 
2.4.2.2) Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 

2.4.2.2.1) 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 

2011 2010 2011 2010 

Licitação 0  7.488,49 2.684,540 7.488,49 

Convite 0 0 0 0 

Tomada de Preços 0 0 0 0 

Concorrência 0 0 0 0 

Pregão  3.870,00 7.570,00 2.684,54 7.488,49 

Concurso 0 0 0 0 

Consulta 0 0 0 0 

Contratações Diretas 0 0 0 0 

Dispensa 0 0 0 0 

Inexigibilidade 0  0 0 0 

Regime de Execução Especial    0  0 0  

Suprimento de Fundos 0  0 0  0 

Pagamento de Pessoal  1.664,40 5.312,40 1.664,40 5.312,40 

Pagamento em Folha 0 0 0 0 

Diárias 1.664,40 5.312,40 1.664,40 5.312,40 

Outras     

Fonte: SIAFI Gerencial 

 

2.4.2.2.2) 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 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

3- Outras 

Despesas 

Correntes 

        

1º - Passagens e 

Despesa com 

Locomoção 

3.870,00 7.570,00 2.684,54 7.488,49 1.185,46 81,51 2.684,54 7.488,49 

2º - Diárias de 

Colaborador 

Eventual  

1.664,40 5.312,40 1.664,40 5.312,40 0 0 1.664,40 5.312,40 

Terceiro elemento  0 0 0 0 0 0 0 0 

Demais elementos 

do grupo 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: SIAFI Gerencial 
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Análise Crítica da gestão da Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por 

Movimentação 

 

- Alterações significativas ocorridas no exercício 

 

O desempenho da gestão financeira dos créditos recebidos por movimentação foi norma e 

não ocorreram alterações significativas. Basicamente, os registros no SIAFI demonstram a 

realização de despesas com diárias e passagens do Sr. Elcio Severino da Silva Manchineri, 

representante indígena do Acre na CNPI, em deslocamento entre Rio Branco-AC e Brasília-DF. 

 

- Contigenciamento no exercício 

 

O contingenciamento de 2011 deu-se em nível nacional, por meio do Decreto 4.776, que 

afetou, sobretudo, as rubricas de passagens e diárias. Havia intenções de aplicar recursos em 

alugueis e reformas tanto em Rio Branco, quanto em outras CTLs; mas ficaram inviabilizados dada 

a normativa. Mas de maneira geral, não houve outros contingenciamentos durante o exercício 

financeiro de 2011. 

 

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

 

Não houve fatos que prejudicaram ou facilitaram a execução orçamentária do grupo de 

despesa em análise.  

  

- Outras questões relevantes 

 

Não houve questões de relevância neste componente de análise. 

 
 

3. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU 

RECURSOS 

 

3.2) Análise Crítica  

 

Não houve movimentação ou registro nas contas contábeis 212121100, 212121200, 

212131100 – Encargos por insuficiência de créditos, 212151100 – Obrigações tributárias por 

insuficiência de créditos, 212191100 – débitos diversos por insuficiência de crédito. 
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4. SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

4.1) 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 

31/12/2011 

2010 96.378,90 0 5.321,67 92.157,13 

2009 35.999,98 0 35.999,98 0 

…     

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

acumulados 

Pagamentos 

acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2011 

2010 886.648,27 331.901,82 500.231,29 76.335,76 

2009 942.345,36 335.161,49 335.161,49 101.023,51 

…     

Observações: 

 

Fonte:SIAFI Gerencial 

 

4.2) Análise Crítica (Mencionar decreto 7.468, de 28 de abril de 2011, que autoriza 

pagamentos em 2011 dos RP de 2007, 08 e 09) 

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

 

A UJ envidou esforços para reduzir significativamente as inscrições em restos a pagar 

processados e não processados, aplicando a realização de licitações voltadas a contratações de 

fornecedores de bens materiais e de serviços. Foram abertos quatro processos de reconhecimento de 

dívidas antigos que tomaram seu tempo até estarem devidamente instruídos para enviar à 

Procuradoria Jurídica no final do ano. 

 

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

decorrentes do pagamento de RP de exercícios anteriores 

  

Houve impacto no desempenho das ações em razão do cumprimento dos contratos. 

Dificultou a realização de novas contratações de aquisição de bens e de prestação de serviços. 

 

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

Processados há mais de um exercício financeiro 

 

Ocorreu demora da entrega de bens adquiridos, principalmente daqueles fornecedores 

estabelecidos em outras localidades do território nacional. Em alguns casos de fornecedores local 

demorou comprovar sua regularidade fiscal e social da empresa e dos proprietários e dos 

participantes da administração da empresa. Com isto fez com que houvesse permanência de RP ou 

alongamento do tempo para a liquidação do empenho e do efetivo pagamento. 

 

- 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 ocorreu nesta UJ. 
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- Os eventos negativos ou positivos que prejudicaram ou facilitaram a gestão de RP 

 

Houve demora na liberação dos créditos orçamentários e demora na elaboração e conclusão 

dos procedimentos licitatórios, Inclusive a análise jurídica dos editais (foram e realizadas na 

AGU, fora das dependências da UJ), contribuiu no retardamento da realização das licitações para 

as proximidades do final do exercício financeiro. Assim, significativa monta de valor financeiro 

empenhado passou para ser liquidada e paga no exercício seguinte, através de despesas com 

inscrição de RP processado e ou não processados. 

 
 

5. RECURSOS HUMANOS 

5.1) Composição do Quadro de Servidores Ativos 

5.1.1) Demonstração da força de trabalho à disposição da unidade jurisdicionada 

Quadro A.5.1 – Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12/2011 

Tipologias dos Cargos 

Lotação 
Ingressos 

no exercício 

Egressos 

no 

exercício 
Autorizada Efetiva 

1 Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) Não há 32 2 0 

1.1 Membros de poder e agentes políticos Não há 0 0 0 

1.2 Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) Não há  32 
                  

          2 

0 

1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão Não há 0 0 0 

1.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado Não há 0 0 0 

1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório Não há 0 0 0 

1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas Não há 0 0 0 

1.3 Servidores com Contratos Temporários Não há 0 0 0 

3 Total de Servidores (1+2)  32 2 0 

Fonte: CRRB 

Quadro A.5.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12 

Tipologias dos afastamentos 
Quantidade de pessoas na 

situação em 31 de dezembro 

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)                      0                    - 

1.1. Exercício de Cargo em Comissão 0 

1.2. Exercício de Função de Confiança 0 

1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) 0 

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)                          0                       - 

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo  0 

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 0 

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 0 

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 0 

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)  1                               

3.1. De oficio, no interesse da Administração 0 

3.2. A pedido, a critério da Administração 0 

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar 

cônjuge/companheiro 0 
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3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de 

saúde 1 

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo 

seletivo 0 

4. Licença remunerada (4.1+4.2) 0                      

4.1. Doença em pessoa da família  0 

4.2. Capacitação  0 

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 1                         

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro  0 

5.2. Serviço militar 0 

5.3. Atividade política 0 

5.4. Interesses particulares  1 

5.5. Mandato classista 0 

6. Outras situações (Especificar o ato normativo) 0 

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 2 

Fonte: CRRB 

 

Quadro A.5.3 – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ 

(Situação em 31 de dezembro) 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções gratificadas 
Lotação Ingressos 

no 

exercício 

Egressos no 

exercício 
Autorizada Efetiva 

1. Cargos em comissão                   -    

                  

14    

                  

5                      3    

1.1. Cargos Natureza Especial Não há 0  0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior Não há 14 5 3  

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão Não há 4  1  0  

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado Não há 0  0 0 

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas Não há 0 0 0 

1.2.4. Sem vínculo Não há 10  4 0  

1.2.5. Aposentados Não há 0  0 0 

2. Funções gratificadas 
 

                  

5    

                  

4                      0    

2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão Não há 5  4  0  

2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado Não há 0  0 0 

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas Não há 0  0 0 

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)                    -    19                 9                 3                    

Fonte: CRRB         OBS: O item 1 no campo de lotação efetiva corresponde à somatória dos itens 1.2.1, 1.2.4 e 2.1 

Quadro A.5.4 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 

anos 

De 31 a 40 

anos 

De 41 a 50 

anos 

De 51 a 60 

anos 

Acima de 60 

anos 

1. Provimento de cargo efetivo 

           9     

-              1      -              2      -    

        16       

-          4          -    

1.1. Membros de poder e agentes políticos 0  0 0 0 0 

1.2. Servidores de Carreira  9  1  2 16  4  

1.3. Servidores com Contratos Temporários  0 0 0 0 0 
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2. Provimento de cargo em comissão 

           6     

-              4      -                  4 -                0   -                1 -    

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 2  

 

4  

 

4 

 

0  

 

0  

2.3. Funções gratificadas 4  0  0 0 1  

3. Totais (1+2)           * 11                  5                6               16                 * 4       

Fonte: CRRB  
* OBS: O ITEM 2.3 Não foi considerado  para o resultado total do ITEM 3, uma vez que todas as funções gratificadas 

são ocupadas por servidores de Carreira, que  está incluso  no ITEM 1.2 da tabela Acima. 

Quadro A.5.5 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 

31/12 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de pessoas por nível de escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Provimento de cargo efetivo 0    0 0 5 15 9 1 2 0 

1.1. Membros de poder e agentes políticos 
       

0  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Servidores de Carreira  0  0 0 5  15  9  1  2  0  

1.3. Servidores com Contratos Temporários 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Provimento de cargo em comissão   0         0      0       2      6          4        

 

0       3         0    

2.1. Cargos de Natureza Especial 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0  0 0  1  6  2  0  1  0  

2.3. Funções gratificadas 0  0  0  1  0  2  0  2  0  

3. Totais (1+2)     0      0      0        * 6      

   

 21      * 11        1   *3      

     

0    

LEGENDA                   

Nível de Escolaridade           

 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo 

grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós 

Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 

Fonte: CRRB  

* OBS: O ITEM 2.3 Não foi considerado para o resultado total do ITEM 3, uma vez que todas as 

funções gratificadas são ocupadas por servidores de Carreira, que  está incluso  no ITEM 1.2 da 

tabela Acima. 
 

 

5.3) Composição do Quadro de Estagiários 

Quadro A.5.8 - Composição do Quadro de Estagiários Em R$ 1,00 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes 

Despesa no exercício 1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

1. Nível superior 1 1 1 1 7.680,00 

1.1 Área Fim  0 0 0 0  

1.2 Área Meio  1 1 1 1   

2. Nível Médio 2 2 2 2                                     9.840,00    

2.1 Área Fim  0 0 0 0   

2.2 Área Meio  2 2 2 2   

3. Total (1+2)  3    3 3 3                                   17.520,00 

Fonte: CRRB 
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5.5) Terceirização de mão de obra empregada pela unidade jurisdicionada 

5.5.1) Terceirização de mão de obra empregada pela unidade jurisdicionada 

Quadro A.5.9 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da 

unidade jurisdicionada 

Descrição dos cargos e atividades do 

plano de cargos do órgão em que há 

ocorrência de servidores terceirizados 

Quantidade no final do exercício Ingressos no 

exercício 

Egressos no 

exercício 
2011 2010 2009 

 Vigilância Patrimonial  4  N/A N/A      

 Serviços Administrativos  4  4  4 1  1  

 Serviços Gerais  3  3  3 2  2  

Análise crítica da situação da terceirização no órgão 

 Os serviços de vigilância patrimonial iniciaram na CRRB no próprio ano de 2011. 

A necessidade de serviços gerais e serviços administrativos, apesar de ter aumentado dado o aumento de fluxos na 

CRRB, tem se mantido igual ao longo dos anos. 

Fonte: CRRB 

 

Quadro A.5.10 – Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização 

de concurso público ou de provimento adicional autorizados 

Nome do empregado terceirizado substituído Cargo que ocupava no órgão 
Data do D.O.U. de 

publicação da dispensa 

 Não houve na UJ     

Fonte: CRRB     

 

5.2.2) Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para 

realização de concursos públicos para substituição de terceirizados 

Quadro A.5.11 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para 

substituição de terceirizados  

Nome do órgão autorizado a realizar o 

concurso ou provimento adicional 

Norma ou expediente autorizador, do 

exercício e dos dois anteriores 
Quantidade 

autorizada de 

servidores 

Número Data 

 Não houve na UJ       

Fonte: CRRB 
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5.5.3) Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade 

Quadro A.5.12 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: FUNAI – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RIO BRANCO/AC 

UG/Gestão: 194005/19208 CNPJ: 00.059.311/0041-13 

Informações sobre os contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

CNPJ da Empresa 

Contratada 

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 

2008 L O Nº 261 07.356.833/0001-39 09.01.09 08.01.13  3     P 

2010 V O Nº 368 04.939.650/0001-58 20.12.10 19.12.11    4   E 

2011 V O Sem Nº  02.764.609/0001-62 26.12.11 25.12.12    4   A 

Observações: 

A numeração do contrato de vigilância iniciado em 2011 ainda não tem numeração do contrato, pois está aguardando a publicação no DOU. 

LEGENDA 

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

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

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

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

Fonte: CRRB 
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5.5.4) Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão 

Quadro A.5.13 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

Unidade Contratante 

Nome: FUNAI – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RIO BRANCO/AC  

UG/Gestão:  194005/19208 CNPJ: 00.059.311/0041-13 

Informações sobre os contratos 

Ano do contrato Área Natureza 
Identificação do 

Contrato 

 CNPJ da 

Empresa 

Contratada 

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   

2008 14 O Nº 263 
07.356.833/0001-

39 
09.01.09 01.01.13    4   P 

Observações: 

O contrato em questão refere-se a Apoio Administrativo e Secretariado. 

LEGENDA 

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

1. Conservação e Limpeza; 8. Reprografia; 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino 

Superior. 

2. Segurança; 9. Telecomunicações; 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) 

Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
      

3. Vigilância; 10. Manutenção de bens móvies 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no 

contrato; (C) Efetivamente contratada. 

      

4. Transportes; 11. Manutenção de bens imóveis            

5. Informática; 12. Brigadistas                 

6. Copeiragem; 13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 
  

              

7. Recepção; 14. Outras                 

Fonte: CRRB                          
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7. DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV 
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8. TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS 

8.1)Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93  

Quadro A.8.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e 

servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR 
Quantidade 

Detentores de Cargos e 

Funções obrigados a entregar 

a DBR  

Situação em relação às 

exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar 

a DBR 

Posse ou Início do 

exercício de Função 

ou Cargo 

Final do 

exercício da 

Função ou 

Cargo 

Final do 

exercício 

financeiro 

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função de 

Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 6 3 13 

Entregaram a DBR 6 2 13 

Não cumpriram a obrigação 0 1 0 

Fonte: CRRB 

 

8.2) Análise Crítica 

- Providências adotadas pela UJ em relação às pessoas que não cumpriram a obrigação de 

entregar a DBR 

O único caso de não entrega de DBR, cuja função comissionada finalizou a meados do ano 

de 2011, foi notificada para assim constar no arquivo da CRRB. 

 

- Identificação da unidade interna (departamento, gerência, etc.) incumbida de gerenciar a 

recepção das DBR 

  Setor de Recursos Humanos da Coordenação Regional de Rio Branco. 

 

- Existência ou não de sistema informatizado para esse gerenciamento 

  Não há sistema informatizado; há um controle realizado pelo responsável do setor de 

Recursos Humanos. 

 

- Forma de recepção das DBR: se em papel ou se há sistemática de autorização eletrônica da 

autoridade ou servidor para acesso às informações constantes da base de dados da Receita 

Federal do Brasil e como esse acesso se dá 

 Dos 13 (treze) cargos em comissão que finalizaram o exercício, foram 08 (oito) as 

declarações que foram entregues em via física (papel) e 05 (cinco) autorizações para acessar os 

dados da receita. Dos demais 03 que foram exonerados durante o exercício, 02 (dois) apresentaram 

autorização e 01 (um) não entregou e foi notificado. 

 

- Realização ou não de algum tipo de análise, pela a UJ, das DBR com o intuito do identificar 

eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida 

 Não foi realizada nenhuma análise a respeito. 

 

- Forma de guarda das DBR diante da necessidade de preservação do sigilo fiscal das 

informações 

 A documentação é guardada na sala do Setor de Recursos Humanos, à qual somente o 

Coordenador tem acesso e posse da chave. As DBRs são guardadas nas pastas funcionais dos 

servidores em arquivo trancado; pastas às quais somente o próprio servidor tem acesso. 
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9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

9.1) 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 consequente adoção de medidas para 
mitigá-los. 

  

X 

   

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  
  

X 

   

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no 

perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e 

externo. 

  

X 

   

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em 

uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 
  

X 

   

16. 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 

  

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      
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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:a gestão da UJ procurou definir melhor papeis e funções dos servidores durante 2011, 

definindo um novo organograma e estruturando os diversos setores de forma a melhorar a segregação de função; a 

disponibilização da informação também melhorou, embora ainda não seja a melhor; apesar de algumas pequenas 

resistências às mudanças por parte de poucos servidores antigos, a maioria tem contribuído na construção e 

implantação do sistema de controle interno, que ainda precisa se aperfeiçoar bastante. 

 

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. 

 

10. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

10.1) 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? 

Ao menos a 
iluminação é feita por 

lâmpadas 

fluorescentes 

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? 
 

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? 

Lâmpadas 
fluorescentes 

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?  



 

41 

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? 
 

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? 

Intensificou-se o uso 

de toners e cartuchos 

recarregados 

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, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e 

materiais que reduzam o impacto ambiental. 

 

 

X 

    

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. 
 

X 

    

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica. 
 X    

Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

Há avisos sobre a 
adoção de canecas 

personalizadas e a 

redução de copos 

descartáveis; além 

disso, as impressoras 

via de regra estão 

configuradas no 

modo econômico 

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.)? 
 

Considerações Gerais: A questão da sustentabilidade continua sendo um tema pouco tocado; 
existe uma enorme dificuldade em executar as costumeiras licitações, quanto mais licitações 

sustentáveis poucos será possível iniciar processos de permacultura e agroecologia nos 

espaços verdes, assim como internalizar melhor os princípios da ecoeficiência no dia a dia 

     

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. 
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11. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

11.1) 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 2011 EXERCÍCIO 2010 

BRASIL 
UF - AC 1 1 

Rio Branco 1 1 

Subtotal Brasil 1 1 

Total (Brasil + Exterior) 1 1 

Fonte:CRRB 
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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 

194005 Sem registro 21 3 Sem registro Não avaliado Não reavaliado 49.356,12 0 

Total 49.356,12 0 

Fonte:SIAFI Operacional 

 
 

11.2) Análise Crítica sobre a gestão de imobilizados sob sua responsabilidade 

Apesar da FUNAI possuir sedes para Coordenações Técnicas Locais nos municípios de Assis Brasil, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e 

Cruzeiro do Sul, não há registro desses bens nem nos cartórios nem na Superintendência do Acre da Secretaria de Patrimônio da União. 

Destaca-se que a FUNAI não possui quadros com competência ou capacidade técnica de realizar as reavaliações de valor. 

Em Santa Rosa do Purus, a CTL está funcionando em espaço cedido pela Prefeitura; em Sena Madureira, como a sede está em condições sub-

humanas de utilização, funciona na residência do chefe da CTL; em Cruzeiro do Sul, possui-se somente um lote, mas sem construção e a CTL 

funciona em local cedido pelo Governo do Estado do Acre. Finalmente, em Boca do Acre, a CTL funciona há muitos anos em prédio 

pertencente à FUNASA. 
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15. DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU OU EM RELATÓRIOS DE 

AUDITORIA DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 

15.1) Deliberações do TCU atendidas no exercício 

Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Coordenação Regional de Rio Branco da FUNAI 004186 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 012.484/2005-6 1.226/2008    

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Descrição da Deliberação: 

“O Tribunal de Contas da União o(a) convida a participar desta pesquisa, cujo objetivo é monitorar a implementação 

das deliberações contidas no Acórdão 1.226/2008” no Portal Pesquisar 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Síntese da providência adotada:  

Resposta ao questionário no âmbito do Portal Pesquisar do TCU 

Síntese dos resultados obtidos 

Contribuições para que o TCU aprimore próximas deliberações a respeito da FUNAI 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

O questionário é objetivo e fácil de responder; porém como o Acórdão é bastante abrangente em termos temáticos e 

geográficos, foi necessário dedicação de um bom tempo para estudá-lo antes de responder o questionário em si. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Coordenação Regional de Rio Branco da FUNAI 004186 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 010.704/2008-7 1.041/2008 9.6.1  Ofício 498/2011-TCU/SECEX/AC 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Descrição da Deliberação: 

9.6 determinar às Coordenações Regionais da FUNAI do Vale do Juruá e de Rio Branco que: 9.6.1 “comuniquem aos 

servidores abaixo relacionados sobre a impossibilidade de acumulação de cargos públicos em jornada superior a 60 

(sessenta) horas semanais, conforme jurisprudência do TCU, constante nos Acórdãos ns 533/2003, 2.860/2004, 

2.861/2004, 155/2005, 544/2006 e 619/2006, todos da 1ª Câmara, e Acórdão n. 54/2007 da 2ª Câmara; instando-os a 

optarem por um dos cargos que ocupam, nos termos do art. 133 da Lei n. 8.112/1990, ou a providenciarem a adequação 

da carga horária semanal ao referido limite, sem prejuízo da compatibilidade dos expedientes:” Alberto Medeiros de 

Almeida e José Augusto Brandão, ambos funcionários da FUNAI e da Secretaria de Estado de Educação. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Síntese da providência adotada:  
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Os funcionários foram notificados por meio de memorando no final de junho de 2011, e foi notificada também a 

Secretaria de Educação afim de averiguar a situação de ambos os funcionários naquele órgão 

Síntese dos resultados obtidos 

Foram recebidas as respostas dos dois servidores, assim como as respostas da Secretaria de Estado de Educação; sendo 

que todas foram posteriormente enviadas ao TCU por meio do Ofício 170/2011/GAB/CRRB/FUNAI/AC 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Tanto os servidores e a Secretaria de Educação foram prestativos para apresentarem as respostas; no caso do Sr. José 

Augusto Brandão, obteve-se respostas consonantes no sentido de que o servidor compatibiliza ambas funções sendo que 

ministra aula no período noturno, já no caso do Sr. Alberto Medeiros de Almeida, as respostas foram dissonantes, sendo 
que ele alega também ministrar aula no período noturno, mas a Secretaria de Educação coloca que o mesmo não 

ministra aula há alguns anos, o que tem sido objeto do Processo de Sindicância 6431-5/2011 do mesmo órgão. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Coordenação Regional de Rio Branco da FUNAI 004186 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 010.704/2008-7 1.041/2008 9.6.2  Ofício 498/2011-TCU/SECEX/AC 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Descrição da Deliberação: 

9.6 determinar às Coordenações Regionais da FUNAI do Vale do Juruá e de Rio Branco que: 9.6.2 “caso os servidores 

acima não estejam vinculados às Coordenações Regionais da Funai do Vale do Juruá ou de Rio Branco, encaminhem à 

Unidade pertinente, a fim de que cumpra a determinação acima”. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Síntese da providência adotada:  

Foi notificado ao TCU que “Os servidores são ambos vinculados à Coordenação Regional de Rio Branco, não sendo 

necessária a comunicação a outras unidades”, por meio do Ofício 121/2011/GAB/CRRB/FUNAI/AC 

Síntese dos resultados obtidos 

Não há 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Não há 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Coordenação Regional de Rio Branco da FUNAI 004186 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 010.704/2008-7 1.041/2008 9.6.3  Ofício 498/2011-TCU/SECEX/AC 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Descrição da Deliberação: 

9.6 determinar às Coordenações Regionais da FUNAI do Vale do Juruá e de Rio Branco que: 9.6.3 “observem o limite 

de 60 horas semanais para a jornada de trabalho de servidores que acumulam cargos públicos”. 

Providências Adotadas 
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Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Síntese da providência adotada:  

Foi comunicado ao TCU que “Será mantida a observância do limite em questão, tanto para os referidos funcionários, 

como para eventuais outros casos”, por meio do Ofício 121/2011/GAB/CRRB/FUNAI/AC. A CGE da Funai Sede 
estará realizando, para 2012, um levantamento mais amplo de todos os casos de servidores da educação que estão nos 

quadros da FUNAI no sentido de identificar em nível nacional outros possíveis casos e tomar as devidas providências. 

Síntese dos resultados obtidos 

Não há 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Não há 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Coordenação Regional de Rio Branco da FUNAI 004186 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 010.704/2008-7 1.041/2008 9.6.4  Ofício 498/2011-TCU/SECEX/AC 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Descrição da Deliberação: 

9.6 determinar às Coordenações Regionais da FUNAI do Vale do Juruá e de Rio Branco que: 9.6.4 “ao realizarem 

aquisição de bens/serviços, demonstrem o alinhamento do procedimento com a política indigenista da Funai para os 

índios sob sua responsabilidade, devidamente amparada por um plano de ação que aloque os recursos de acordo com 

critérios técnicos (como número de famílias atendidas ou grau de carência da comunidade), bem como por consistente 

projeto de desenvolvimento da comunidade indígena”. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Síntese da providência adotada:  

Foi comunicado ao TCU que “Temos procurado construir critérios objetivos para a aquisição e distribuição de bens e 
serviços demonstrados por dois exemplos: 1) as cestas básicas do Programa Fome Zero, serão distribuídas considerando 

as famílias e comunidades mais vulneráveis (aldeias que sofreram alagação, passam por situação de insegurança 

alimentar, grupos que estão em processo de realdeamento, etc), e 2) os recursos de Etnodesenvolvimento, que 

anteriormente constituíam basicamente listas de materiais e ferramentas de núcleos familiares isolados, estão sendo 

organizados em Projetos Integrados, que beneficiem a comunidade como um todo e, sobretudo, que fortaleçam os 

Planos de Gestão Territorial e Ambiental dessas Terras Indígenas conduzindo a processo de autonomia”, por meio do 

Ofício 121/2011/GAB/CRRB/FUNAI/AC.  

Síntese dos resultados obtidos 

Durante o exercício de 2011, foram distribuídas quase 20 (vinte) toneladas de alimentos do Termo de Cooperação entre 

a FUNAI e o MDS/CONAB às famílias indígenas em vulnerabilidade; e as propostas relacionadas ao 
Etnodesenvolvimento foram elogiadas pela CGETNO, no sentido de um amadurecimento do Plano Anual de Trabalho. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

A logística na região norte é bastante complexa e requer de recursos volumosos para realizar as entregas; em 2011 

houve atraso de liberação dos mesmos por parte da FUNAI Sede, que por sua vez teve dificuldades de lidar com as 

demandas orçamentárias dado o Decreto 4.776/2011. Isso gerou a perda da validade de 223 (duzentos e vinte e três) 

quilogramas de fubá de milho, que foram entregues com um o prazo de vencimento; o caso foi notificado ao MDS e 

está se aguardando um posicionamento oficial para tomar providências. 

Quanto aos recursos da CGETNO, apesar de ter havido esse amadurecimento das propostas, dadas as dificuldades 

administrativas, infelizmente o recurso não pôde ser aplicado. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Coordenação Regional de Rio Branco da FUNAI 004186 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 010.704/2008-7 1.041/2008 9.6.5  Ofício 498/2011-TCU/SECEX/AC 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Descrição da Deliberação: 

9.6 determinar às Coordenações Regionais da FUNAI do Vale do Juruá e de Rio Branco que: 9.6.5 “ao subsidiarem a 
realização de encontro de lideranças indígenas, além de demonstrarem os pressupostos descritos no item acima, 

elaborem ata do referido encontro, onde devem constar as principais conclusões e o encaminhamento adotado, sem 

olvidar a necessidade de participação de técnico da Funai, de forma a conduzir o encontro e desempenhar o papel da 

entidade como tutora dos índios e das comunidades indígenas, nos termos dos arts. 2º do Decreto n. 4.645/2003 e 1º, 

parágrafo único da Lei n. 5.371/1697”. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Síntese da providência adotada:  

Foi comunicado ao TCU que “Seguindo a recomendação, na semana passada, organizou-se em Rio Branco a Reunião 

de Criação do Comitê Regional da FUNAI, importante instância de controle social, evento que contou com quase 

cinqüenta (50) lideranças de todas as etnias jurisdicionadas a esta Coordenação, sendo que o evento contou com rígido 

controle das presenças e foi registrada memória do evento, conforme continuaremos realizando”, por meio do Ofício 

121/2011/GAB/CRRB/FUNAI/AC.  

Síntese dos resultados obtidos 

Tem melhorado o regime de sistematização das memórias das reuniões e de seus registros; da mesma maneira, tem 

aumentado o rigor na organização logística dos eventos. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Cabe destacar aqui uma problematização quanto ao conceito de tutela, inclusive colocado no Acórdão 1.226/2008, no 

item 5.2, que versa da seguinte maneira: “Conforme o jurista Hélder Girão Barreto (Barreto, 2003) ‘A tutela-

incapacidade’ não foi recepcionada, porquanto a CF/88 abandonou o ‘paradigma da integração’ (cujo pressuposto era 

exatamente a ‘incapacidade’), substituindo-o pelo ‘paradigma da interação’ (cujo fundamento é precisamente a 

‘diferença’). ‘Deixa consignado também que ‘a tutela indígena’ é, antes de qualquer coisa e acima de tudo, um 

instrumento de ‘proteção’ e não de ‘restrição aos direitos indígenas’.” 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Coordenação Regional de Rio Branco da FUNAI 004186 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 010.704/2008-7 1.041/2008 9.6.6  Ofício 498/2011-TCU/SECEX/AC 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Descrição da Deliberação: 

9.6 determinar às Coordenações Regionais da FUNAI do Vale do Juruá e de Rio Branco que: 9.6.6 “fundamentem o 

procedimento de distribuição de combustível às comunidades indígenas em critérios objetivos contemplando a distância 

a ser percorrida e o tipo de veículo a ser utilizado, bem como a quantidade de pessoas a serem transportadas”. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 
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Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Síntese da providência adotada:  

Foi comunicado ao TCU que “Continuando o exemplo do evento acima mencionado, para a Reunião do Comitê 

Regional foi feita uma padronização dos auxílios obedecendo principalmente o critério da distância das aldeias aos 

centros urbanos e a quantidade de pessoas envolvidas no evento”, por meio do Ofício 

121/2011/GAB/CRRB/FUNAI/AC. 

Síntese dos resultados obtidos 

Apesar de não cobrir as especificidades de todas as regiões e Terras Indígenas, procedeu-se à padronização de 

pagamento de Auxílios. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Há um dilema importante quanto à viabilização da participação indígena em eventos da FUNAI, como o comitê 

regional: se por um lado, poderia considerar-se que os indígenas nesta condição são “Colaboradores Eventuais”, uma 

vez que contribuem tecnicamente com o processo, há uma determinação de não utilizar esse elemento de despesa para 

os custos de participação; por outro lado, quando se recorre ao elemento de despesa de Auxílio Financeiro, o único 

balizador oficial que existe são as Portarias 744/2007/PRES/FUNAI e 849/2009/PRES/FUNAI, que regulam quanto a 

auxílio para estudantes indígenas, e estes instrumentos não contemplam certas realidades, muito freqüentes na região 
norte, de enormes dificuldades de acesso e a padronização não cobre os custos de deslocamento de certas Terras 

Indígenas. Pode citar-se o exemplo da segunda reunião do Comitê Regional, na qual o valor máximo a ser pago 

seguindo as Portarias era de R$ 400,00 para ida e volta às aldeias, valor insuficiente em vários casos. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Coordenação Regional de Rio Branco da FUNAI 004186 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 010.704/2008-7 1.041/2008 9.6.7  Ofício 498/2011-TCU/SECEX/AC 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Descrição da Deliberação: 

9.6 determinar às Coordenações Regionais da FUNAI do Vale do Juruá e de Rio Branco que: 9.6.7 “no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, informem a este Tribunal as medidas adotadas em 

cumprimento às determinações dos itens 9.10.1 e 9.10.2 supra”. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Síntese da providência adotada:  

Foi comunicado ao TCU que “Apesar do pequeno atraso do prazo de sessenta (60) dias, estamos enviando este mesmo 

oficio aos órgãos listados nos itens 9.10.1 e 9.10.2”, por meio do Ofício 121/2011/GAB/CRRB/FUNAI/AC. 

Síntese dos resultados obtidos 

Foi comunicado à CGU por meio do Ofício 127/2011/GAB/CRRB/FUNAI/AC.. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Não foi comunicado o TCE nem o MPF sobre as medidas adotadas em 2011. Essa pendência foi relembrada no 

momento de elaborar este relatório; providências serão tomadas ainda este mês para saldar essa situação. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Coordenação Regional de Rio Branco da FUNAI 004186 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
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Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 010.704/2008-7 1.041/2008 9.6.8  Ofício 498/2011-TCU/SECEX/AC 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Descrição da Deliberação: 

9.6 determinar às Coordenações Regionais da FUNAI do Vale do Juruá e de Rio Branco que: 9.6.8 “adotem a 

modalidade licitatória adequada ao valor da aquisição de bens e serviços, conforme art. 23, I e II, da Lei n. 8.666/1993, 

considerando todos os serviços e aquisições  da mesma natureza a serem realizados, em especial quanto à compra de 

passagens aéreas, combustível e gêneros alimentícios, evitando o fracionamento irregular de despesa”. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Síntese da providência adotada:  

Foi comunicado ao TCU que “Estamos esforçando-nos em abrir licitações de combustível nos diversos municípios 

jurisdicionados e hoje já há uma série de processos aguardando parecer jurídico do Procurador Federal para darmos 
continuidade ao rito; em relação a passagens, existe uma licitação em aberto junto a uma agência de viagens, que atende 

ao Acordo e cabe ressaltar que em março deste ano foi implantado nesta coordenação o Sistema de Concessão de 

Diárias e Passagens (SCDP), o que aumenta o controle dessa natureza de despesas; finalmente, em relação aos gêneros 

de alimentação, tomaremos providências assim que regularizada a questão do combustível e das passagens”, por meio 

do Ofício 121/2011/GAB/CRRB/FUNAI/AC. 

Síntese dos resultados obtidos 

O contrato de viagens foi renovado e continua em andamento; os contratos de combustível estão expirando e no 

exercício de 2012 está se pensando em realizar uma licitação de gestão de frota, que melhoraria significativamente os 

vários  controles. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Os esforços da Coordenação foram exitosos, porém a deficiência em recursos humanos torna os processos morosos: não 

há procurador específico para a FUNAI, há carência de pregoeiros (há somente um atuando na Coordenação) e há 

poucas pessoas com experiência no setor administrativo. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Coordenação Regional de Rio Branco da FUNAI 004186 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 010.704/2008-7 1.041/2008 9.6.9  Ofício 498/2011-TCU/SECEX/AC 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Descrição da Deliberação: 

9.6 determinar às Coordenações Regionais da FUNAI do Vale do Juruá e de Rio Branco que: 9.6.9 “realizem o controle 

do consumo e destinação de bens adquiridos, nos termos do artigo 93 do Decreto-lei n.200/1967”. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Síntese da providência adotada:  

Foi comunicado ao TCU que “Temos iniciado a implantação de um Setor de Materiais e Compras para controlar toda a 

entrada e saída de bens, realizando ateste dos recebimentos e organizando toda entrega às comunidades por meio de 

Guias de Remessa”, por meio do Ofício 121/2011/GAB/CRRB/FUNAI/AC. Além disso , cabe mencionar que a CRRB 
durante o ano de 2011 nomeou uma série de Fiscais de Contrato, no sentido de acompanhar todos os contratos e atestar 

todas as notas fiscais, faturas e recibos. 

Síntese dos resultados obtidos 
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Houve melhor segregação de função, contando com maior número de servidores, inclusive da área técnica, na medição 

e ateste de notas e recibos, assim como no controle de entrada e saída de bens. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Houve boa receptividade da área técnica de envolver-se nos processos enquanto fiscais de contrato, sobretudo dos 

servidores novos. Porém há nesse sentido, sobrecarga de trabalho e, por vezes, quando os servidores estão viajando, há 

um relativo atraso nessas medições; embora essa dificuldade deverá ser presente enquanto não haja ampliação dos 

quadros da Regional. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Coordenação Regional de Rio Branco da FUNAI 004186 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 010.704/2008-7 1.041/2008 9.6.10  Ofício 498/2011-TCU/SECEX/AC 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Descrição da Deliberação: 

9.6 determinar às Coordenações Regionais da FUNAI do Vale do Juruá e de Rio Branco que: 9.6.10 “realizem o 

controle dos bens do almoxarifado, de acordo com a Lei n. 4.320/1964, arts. 94, 95 e 96, e o o Decreto-lei n.200/1967, 

arts 87 e 88”. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Síntese da providência adotada:  

Foi comunicado ao TCU que “Temos iniciado a implantação de um Setor de Patrimônio que está organizando um 

levantamento patrimonial atualizado, com o objetivo de zelar pelas construções, equipamentos, mobiliários e demais 

bens públicos, assim como para dar baixa aos bens inservíveis; neste momento, aguarda-se posicionamento da FUNAI-

Sede para oficialização de uma Comissão de Patrimônio por meio de Portaria institucional”, por meio do Ofício 

121/2011/GAB/CRRB/FUNAI/AC. No final de 2011 foi constituída a Comissão de Levantamento Patrimonial da sede 

desta Coordenação, assim como de todas as CTLs envolvidas. 

Síntese dos resultados obtidos 

Houve grande avanço em 2011, mas o trabalho somente será concluído no ano de 2012. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Apesar de já haver sido iniciado o processo informal de levantamento a meados de 2011, houve demora na publicação 

das Portarias por parte da FUNAI Sede, legitimando os relatórios prévios que haviam sido formulados para a sede. 

Houve também no final do ano demora dos recursos para atender às demandas de levantamento das CTLs, o que 

também atrasou a conclusão dos trabalhos. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Coordenação Regional de Rio Branco da FUNAI 004186 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 010.704/2008-7 1.041/2008 9.7  Ofício 498/2011-TCU/SECEX/AC 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Descrição da Deliberação: 

9.7 “determinar à Coordenação Regional da Funai do Vale do Juruá que regularize a situação funcional do posto 
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indígena de Cruzeiro do Sul, abstendo-se de designar chefe para a unidade enquanto o posto não estiver operando” 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Síntese da providência adotada:  

Foi comunicado ao TCU que “comunicamos que as Coordenações Técnicas Locais (antigos Postos Indígenas) de 

Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó, além das Coordenações de Jordão e Porto Walter, que ainda deverão ser implantadas, 

foram rejurisdicionadas à Coordenação Regional de Rio Branco conforme Portaria nº 583/2011/PRES/FUNAI (Anexo 

2) e, nesse ínterim, foi nomeado o servidor Ariel René Sampaio, enquanto chefe de CTL pela Portaria nº 

703/2011/PRES/FUNAI (Anexo 3), para fins de regularizar a situação dessas Coordenações do Juruá. O processo de 

reestruturação ainda dependerá da reabertura de uma sede em Cruzeiro do Sul (previsão para que isto aconteça no 

máximo até o final de julho) e estamos já encaminhando processos licitatórios de serviços de energia, água, esgoto, 
telefone, correios, entre outros, para viabilizar essa implantação.”, por meio do Ofício 

121/2011/GAB/CRRB/FUNAI/AC.  

Síntese dos resultados obtidos 

Hoje em dia a CTL está aberta e funcionando com um quadro de pessoal de um Chefe de Serviço (DAS 1.101), 03 

(três) indigenistas especializados e 02 (dois) agentes em indigenismo. A cobertura da FUNAI na região tem melhorado 

significativamente. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Apesar de ter intensificado a presença na região com o novo quadro de pessoal, as condições de trabalho, sobretudo de 
deslocamento, ainda são precárias, uma vez que a CTL não possui veículos próprios, nem há qualquer contrato 

específico de combustível, hospedagem ou alimentação para Cruzeiro do Sul. No ano de 2012 pretende-se caminhar na 

melhoria dessas condições de trabalho. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Coordenação Regional de Rio Branco da FUNAI 004186 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 010.704/2008-7 1.041/2008 9.8  Ofício 498/2011-TCU/SECEX/AC 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Descrição da Deliberação: 

9.8 “recomendar à Coordenação Regional da Funai de Rio Branco que dê utilização aos barcos que se encontram à 

disposição na sede de sua Administração, através das unidades que necessitem realizar deslocamentos via fluvial, ou 

providencie a doação a outros órgãos públicos” 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Síntese da providência adotada:  

Foi comunicado ao TCU que “As embarcações que se encontram nesta unidade carecem de manuutenção antes de 

serem colocadas em uso; nesse sentido,  analisamos junto ao Setor de Transportes, a possibilidade de incluir na licitação 

em aberto para manutenção de veículos oficiais as duas voadeiras que aqui se encontram, porém, o edital de contratação 

não contemplou nem embarcações fluviais nem motocicletas; nesse sentido, estaremos providenciando no próximo 
processo licitatório uma contratação de serviços com um espectro mais amplo e assim, darmos utilidade pública aos 

barcos em questão.”, por meio do Ofício 121/2011/GAB/CRRB/FUNAI/AC.  

Síntese dos resultados obtidos 

Dada a impossibilidade de enquadrar as embarcações no contrato vigente de manutenção do exercício de 2011, foi 

solicitado recurso dentro dos orçamentos da CGMT e foi realizada uma dispensa de licitação para retomar o uso das 

mesmas e atender à deliberação. Em 2011, as embarcações foram utilizadas em missões de fiscalização da FUNAI. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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Como fator negativo, coloca-se a inobservância da questão fluvial na elaboração do contrato; no próximo exercício, se 

for possível a contratação de gestão de frota, as embarcações e motocicletas deverão ser incluídas. 

 

15.2) Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício 

Quadro A.15.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de 

atendimento no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Coordenação Regional de Rio Branco da FUNAI 004186 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 010.704/2008-7 1.041/2008 9.6.7  Ofício 498/2011-TCU/SECEX/AC 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Descrição da Deliberação: 

9.6 determinar às Coordenações Regionais da FUNAI do Vale do Juruá e de Rio Branco que: 9.6.7 “no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, informem a este Tribunal as medidas adotadas em 

cumprimento às determinações dos itens 9.10.1 e 9.10.2 supra”. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Fundação Nacional do Índio - Ministério da Justiça 004186 

Justificativa para o seu não cumprimento:  

Não foi comunicado o TCE nem o MPF sobre as medidas adotadas em 2011. Essa pendência foi relembrada no 

momento de elaborar este relatório; providências serão tomadas ainda este mês para saldar essa situação. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

A pendência resulta do fato de ter-se focado nas respostas ao próprio TCU e CGU; a referência aos itens 9.10.1 e 9.10.2 

supra, embora no processo tenha somente o item 9.10, gerou certa confusão na resposta; a pendêcia passou por mero 
deslize que deverá ser saldado em breve. 
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16. RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

16.1)Recomendações da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendidas no 

exercício 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.3 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Adotar providências visando a juntada de toda a documentação constante da 

proposta, inclusive o resultado final de editoração do livro didático do Povo 

Yawanawá "Name Awea", fazendo constar do processo administrativo todos os 

documentos correspondentes ao pagamento, que devem ser datados, numerados, 

assinados ou rubricados, com a identificação do responsável, como determina o 

art. 22, §§ 1º e 4º, da Lei nº 9.784/1999, a qual regula o processo administrativo 

no âmbito da Administração Pública Federal.  
 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

 Foi solicitado à prestadora do serviço que entregasse a última versão do produto referente à contratação 

Síntese dos resultados obtidos 

 A prestadora do serviço encaminhou, tanto em versão digital quanto em impresso a versão final do livro. O produto em 

anexo foi incorporado em sua versão digital ao processo. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

A prestadora de serviço mostrou-se solícita a atender este ponto, apesar de estar próxima à sua licença maternidade; as 

demoras se deram mais por conta do processo de envio por correio.  
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QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.4 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Adotar providências visando a abertura de procedimento licitatório para a 

contratação de serviço telefônico fixo, visando buscar a proposta mais vantajosa 

para a administração, em atendimento ao Acórdão TCU nº 2313/2009 - 1ª Câmara 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

 Síntese das providências adotadas  

Informamos que o processo visando abertura de licitação foi  aberto em 27 de janeiro de 2011, com intuito de obter 

melhor preço para a Administração. À medida que o processo foi instruído a Procuradoria Federal Especializada, 

orientou a Coordenação Regional da Funai que averiguasse junto a Junta Comercial do Estado do Acre e verificasse 

quanto a Exclusividade de único prestador de telefonia do Estado. Assim foi feito, e deu-se encaminhamento por meio 

de Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, da Lei n° 8.666/93. 

Síntese dos resultados obtidos 

Contrato formalizado para o exercício de 2011 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Os esforços da Coordenação foram exitosos, porém a deficiência em recursos humanos demorou o processo: não há 

procurador específico para a FUNAI, há carência de pregoeiros (há somente um atuando na Coordenação) e há poucas 

pessoas com experiência no setor administrativo. 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.5 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

A Unidade só deve utilizar serviços de vigilância mediante prévia contratação de 

empresa após o devido procedimento licitatório, visto serem serviços utilizados 

regularmente, de caráter contínuo e de execução indireta conforme previsto no 

Decreto nº 2.271/97, e adotar providências urgentes visando a realização de 
licitação para a contratação destes. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

Informamos que a contratação foi realizada por meio de Licitação, Pregão Eletrônico N° 05/2010 e assinatura Contrato 

N° 368/2010 ocorreu em 20 de dezembro de 2010. 
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Síntese dos resultados obtidos 

Contrato formalizado para o exercício de 2011. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Os esforços da Coordenação foram exitosos, porém a deficiência em recursos humanos demorou o processo: não há 
procurador específico para a FUNAI, há carência de pregoeiros (há somente um atuando na Coordenação) e há poucas 

pessoas com experiência no setor administrativo. 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.7 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Fazer constar nos documentos fiscais (notas fiscais/faturas/recibos) os ATESTOS 

da realização das despesas, considerando que, após o devido atesto de 

execução/recebimento do serviço/produto, tais documentos se tornam essenciais à 

fase de liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

A CRRB durante o ano de 2011 nomeou uma série de Fiscais de Contrato, no sentido de acompanhar todos os contratos 

e atestar todas as notas fiscais, faturas e recibos. 

Síntese dos resultados obtidos 

Houve melhor segregação de função, contando com maior número de servidores, inclusive da área técnica, na medição 

e ateste de notas e recibos. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Houve boa receptividade da área técnica de envolver-se nos processos enquanto fiscais de contrato, sobretudo dos 

servidores novos. Porém há nesse sentido, sobrecarga de trabalho e, por vezes, quando os servidores estão viajando, há 
um relativo atraso nessas medições; embora essa dificuldade deverá ser presente enquanto não haja ampliação dos 

quadros da Regional. 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.8 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Proceder ao levantamento do valor recolhido a menor e adotar providências 

visando regularizar a situação, inclusive interceder junto à empresa para que o 

acerto seja efetuado nos próximos pagamentos, e que atente para a correta 

aplicação das alíquotas relativas ao IRPJ e ao INSS, dispostas na IN/SRF nº 

480/2004, e IN/RFB nº 971/2009.  
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Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

A empresa foi notificada, de acordo com Ofício, solicitando providenciar a sua regularização. 

Síntese dos resultados obtidos 

A empresa acatou o pedido, mas ainda não reviu os valores do reequilíbrio. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

N/A 

 

 
QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.10 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

A Unidade deve atentar que o ATESTO deverá ser do servidor responsável pelo 

recebimento do material e/ou serviço, cuja assinatura deverá ser seguida do nome 

por extenso, data, cargo/função do servidor, conforme disposto no art. 40, do 

Decreto nº 93.872/86. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

A CRRB durante o ano de 2010 nomeou uma série de Fiscais de Contrato, no sentido de acompanhar todos os contratos 
e atestar todas as notas fiscais, faturas e recibos. Ver relação de Portarias de Fiscais no arquivo em anexo; materiais e 

serviços não correspondentes aos fiscais nomeados são recebidos e atestados pelo Chefe do SEAD. 

Síntese dos resultados obtidos 

Houve melhor segregação de função, contando com maior número de servidores, inclusive da área técnica, na medição 

e ateste de notas e recibos e houve também melhoria na qualidade das informações em atestes e medições. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Houve boa receptividade da área técnica de envolver-se nos processos enquanto fiscais de contrato, sobretudo dos 

servidores novos. Porém há nesse sentido, sobrecarga de trabalho e, por vezes, quando os servidores estão viajando, há 

um relativo atraso nessas medições; embora essa dificuldade deverá ser presente enquanto não haja ampliação dos 
quadros da Regional 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.11 
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Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Adotar providências junto ao setor competente no sentido de anexar aos 

processos, antes da emissão do empenho e a cada pagamento, a comprovação da 

regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, com a 

Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em 

observância ao art. 195, § 3º, da Constituição Federal, e aos arts. 29, incisos III e 

IV, e 55, inc. XIII, da Lei nº 8.666/1993.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

A CRRB durante o ano de 2011 nomeou uma série de Fiscais de Contrato, no sentido de acompanhar todos os contratos 

e atestar todas as notas fiscais, faturas e recibos. 

Síntese dos resultados obtidos 

Houve melhor participação dos fiscais, assegurando a incorporação da documentação necessária antes dos atestes e 

medições de notas e recibos. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Houve boa receptividade da área técnica de envolver-se nos processos enquanto fiscais de contrato, sobretudo dos 

servidores novos. Porém há nesse sentido, sobrecarga de trabalho e, por vezes, quando os servidores estão viajando, há 

um relativo atraso nessas medições; embora essa dificuldade deverá ser presente enquanto não haja ampliação dos 

quadros da Regional. 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.12 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Adotar providências visando constar do processo todos os documentos relativos 

aos pagamentos, em especial as ordens bancárias conforme disposto no art. 43 do 

Decreto nº 93872/1986, os quais devem ser datados, numerados, assinados ou 

rubricados, com a identificação do responsável, como determina o art. 22, §§ 1º e 
4º, da Lei nº 9.784/1999, a qual regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal. 

 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

Conforme a orientação foi inserida aos processos mencionados as DARF, OB e GP. A decisão foi acatada. 

Síntese dos resultados obtidos 

O Serviço de Planejamento (SEPLAN) tem estado mais observante na composição dos processos para que conste neles 

toda a documentação necessária. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

A falta de recursos humanos na área administrativa, em específico no SEPLAN, sobrecarrega o quadro de pessoal desse 

setor para organizar devidamente os processos. 
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QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.1.1 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

A Unidade deve adotar urgentes providências visando a implantação e utilização 

do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, sistema que deveria 

estar sendo utilizado obrigatoriamente desde janeiro de 2009, tendo em vista o 

disposto no art. 2º do Decreto nº 6.258/2007.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

Recomendação acatada: o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) foi instalado na CRRB no mês de 

março de 2011. 

Síntese dos resultados obtidos 

Houve melhor segregação de função na Coordenação, formalização dos pedidos de diárias e passagens, assim como 

sistematização da informação, eficácia no pagamento das diárias e até melhor relação com a própria empresa 

fornecedora do serviço. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

A principal dificuldade é respeitar o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis para iniciar e operar as solicitações de 

concessão de diárias e passagens, devido às descentralização dos recursos por parte de Brasília, via de regra acontece já 
com menos de dez dias das datas dos eventos. Em casos de missões que somente dependem da própria Coordenação, 

procura-se primeiro assegurar o recurso para depois definir as datas; mas quando não há governabilidade sobre a data é 

muito raro respeitar os prazos. 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.1.6 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Deve ser observada a necessidade de controle na emissão de Ordem de Serviço, 

Empenho, Ordem Bancária, dentre outros documentos, não permitindo que o 

mesmo servidor acumule papéis de signatário, servidor a viajar, ordenador de 

despesa, gestor financeiro, chefe, fiscal ou gestor de contrato, coordenador ou 

responsável pela execução de serviços, conforme orientado na IN/SFC nº 01/2001, 

cap. VII, seção VIII, item 3.IV , garantindo assim, a segregação de função.  

 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 
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Síntese das providências adotadas  

Recomendação acatada: o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) foi instalado na CRRB no mês de 

março de 2011. 

Síntese dos resultados obtidos 

Houve melhor segregação de função na Coordenação, formalização dos pedidos de diárias e passagens, assim como 
sistematização da informação, eficácia no pagamento das diárias e até melhor relação com a própria empresa 

fornecedora do serviço. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

A falta de recursos humanos na área administrativa sobrecarrega o quadro de pessoal desses setores para operar o 

SCDP. 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.1.7 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Abster-se de autorizar o deslocamento do servidor sem o pagamento antecipado 

das diárias, para fins de atendimento do disposto no art. 5º, do Decreto nº 

5.992/2006. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

Recomendação acatada: o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) foi instalado na CRRB no mês de 

março de 2011. 

Síntese dos resultados obtidos 

Com o sistema a maioria dos casos passam pelas várias funções, garantindo o recebimento das diárias antes do 

deslocamento. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Há, porém, situações de emergência nas quais é preciso atender certas demandas que fazem parte de nossa missão 
institucional nas quais os servidores viajam sem ter recebido as diárias; mas entende-se que esse é um regime de 

exceção e a regra tem sido o pagamento antecipado. Além disso, há os mencionados atrasos na liberação dos recursos 

por parte da FUNAI Sede, que por momentos tem nos colocado em situações de liberação de viagens sem o devido 

pagamento antecipado das diárias. 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.1.8 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação Preencher corretamente todos os campos dos formulários de Solicitação de Diárias 
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e Passagens, inclusive o campo "meio de transporte" visto ser obrigatório e por ser 

a forma de comprovar a emissão ou não de bilhetes de passagens, inclusive 

quando da utilização do SCDP, conforme consta do Manual de Operacionalização 

do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, item 1.6.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

Recomendação acatada: o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) foi instalado na CRRB no mês de 
março de 2011. 

Síntese dos resultados obtidos 

A utilização do SCDP resolve a recomendação, dada a obrigatoriedade de explicitar o meio de transporte a ser utilizado 

nas PCDPs apresentadas. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Não há. 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.1.9 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Adoção de providências no sentido de fazer constar na Solicitação de Diárias e 

Passagens a justificativa para o início de viagens nas sextas-feiras, bem como as 

que incluam sábados, domingos e feriados, em consonância com o disposto do art. 

5º, parágrafo 2º, do Decreto nº 5.992/2006.  

  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

Recomendação acatada: o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) foi instalado na CRRB no mês de 

março de 2011. 

Síntese dos resultados obtidos 

A utilização do SCDP resolve a recomendação, dada a obrigatoriedade de explicitar as justificativas para saídas às 

sextas-feiras, fins de semana e feriados, nas PCDPs apresentadas. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Não há. 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.2.4 
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Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Abster-se de efetuar pagamentos relativos a serviços prestados por pessoa física 

na natureza de despesa 3390.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física, 

devendo procedê-los na classificação 3390.36-Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Física, no subitem próprio de acordo com o tipo da despesa, incidindo 

sobre o valor o INSS, ISS e IRRF, se for o caso. A realização de despesas na 

natureza 3390.48 deve ocorrer somente em casos onde as despesas sejam 
caracterizadas como ajuda, e que não possam ser classificadas nos elementos de 

despesa próprios dentro do Plano de Contas. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

Recomendação acatada: tem-se procurado reduzir ao máximo a utilização dos elementos de despesa relacionados. 

Síntese dos resultados obtidos 

Redução, mas não a eliminação 100% dos auxílios, dadas as especificidades da gestão do órgão. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Há um dilema importante quanto à viabilização da participação indígena em eventos da FUNAI, como o comitê 

regional: se por um lado, poderia considerar-se que os indígenas nesta condição são “Colaboradores Eventuais”, uma 

vez que contribuem tecnicamente com o processo, há uma determinação de não utilizar esse elemento de despesa para 

os custos de participação; por outro lado, quando se recorre ao elemento de despesa de Auxílio Financeiro, o único 

balizador oficial que existe são as Portarias 744/2007/PRES/FUNAI e 849/2009/PRES/FUNAI, que regulam quanto a 

auxílio para estudantes indígenas, e estes instrumentos não contemplam certas realidades, muito freqüentes na região 

norte, de enormes dificuldades de acesso e a padronização não cobre os custos de deslocamento de certas Terras 

Indígenas. Pode citar-se o exemplo da segunda reunião do Comitê Regional, na qual o valor máximo a ser pago 

seguindo as Portarias era de R$ 400,00 para ida e volta às aldeias, valor insuficiente em vários casos. 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 
DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 1.2.5 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 
A Unidade deve abster-se de pagar auxílios financeiros a indígenas em desacordo 
aos valores constantes das tabelas anexas à Portaria nº 744/PRES/2007. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

Informamos que a Coordenação está se policiando para pagamento a Auxílios Financeiros a Indígenas. E que acata a 

recomendação e que vai só pagar esses Auxílios de acordo com a Portaria nº 744/PRES/2007. 

Síntese dos resultados obtidos 

Recomendação acatada: vide exemplo do Comitê Regional; mas a padronização do pagamento por auxílios por meio da 

Portaria citada. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Os valores da Portaria não condizem com a realidade em que estamos inseridos: para certas distâncias e logísticas, não 
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é possível garantir a participação efetiva dos indígenas com os valores apresentados. .Há um dilema importante quanto 

à viabilização da participação indígena em eventos da FUNAI, como o comitê regional: se por um lado, poderia 

considerar-se que os indígenas nesta condição são “Colaboradores Eventuais”, uma vez que contribuem tecnicamente 

com o processo, há uma determinação de não utilizar esse elemento de despesa para os custos de participação; por 

outro lado, quando se recorre ao elemento de despesa de Auxílio Financeiro, o único balizador oficial que existe são as 

Portarias 744/2007/PRES/FUNAI e 849/2009/PRES/FUNAI, que regulam quanto a auxílio para estudantes indígenas, e 

estes instrumentos não contemplam certas realidades, muito freqüentes na região norte, de enormes dificuldades de 

acesso e a padronização não cobre os custos de deslocamento de certas Terras Indígenas. Pode citar-se o exemplo da 

segunda reunião do Comitê Regional, na qual o valor máximo a ser pago seguindo as Portarias era de R$ 400,00 para 

ida e volta às aldeias, valor insuficiente em vários casos. 
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QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 2.1 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 
Elaborar o inventário anual de bens móveis para fins de atendimento ao disposto 

no itens 8, 11 e 13 da Instrução Normativa SEDAP nº 205/1988.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

No final de 2011 foi constituída a Comissão de Levantamento Patrimonial da sede desta Coordenação, assim como de 
todas as CTLs envolvidas. 

Síntese dos resultados obtidos 

Houve grande avanço em 2011, mas o trabalho somente será concluído no ano de 2012. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Apesar de já haver sido iniciado o processo informal de levantamento a meados de 2011, houve demora na publicação 
das Portarias por parte da FUNAI Sede, legitimando os relatórios prévios que haviam sido formulados para a sede. 

Houve também no final do ano demora dos recursos para atender às demandas de levantamento das CTLs, o que 

também atrasou a conclusão dos trabalhos. 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 2.2 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Apor o número do registro patrimonial dos bens e providenciar os Termos de 

Responsabilidade, em cumprimento ao que dispõe , itens 7.13.1 e 7.13.3, da 

Instrução Normativa SEDAP nº 205/1988. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

No final de 2011 foi constituída a Comissão de Levantamento Patrimonial da sede desta Coordenação, assim como de 

todas as CTLs envolvidas. Durante esse trabalho, aproveitou-se para realizar o registro da grande maioria dos bens que 

ainda não tinham sido registrados. 

Síntese dos resultados obtidos 

Houve grande avanço em 2011, mas o trabalho somente será concluído no ano de 2012. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
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Não há. 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 2.8 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Os materiais devem ser armazenados conforme disposto no item 4 da Instrução 

Normativa SEDAP nº 205/1988 e os equipamentos e materiais permanentes 

devem ser distribuídos aos setores requisitantes, cuja carga se efetivará com o 

competente Termo de Responsabilidade, assinado pelo responsável, conforme 

dispõe o itens 7.9 e 7.11 da mesma IN.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

A Coordenação Regional está se planejando com intuito de adquirir os materiais por Pregão Eletrônico, pelo Sistema de 

Registro de Preço. Modalidade especial de licitação, na qual nós Contratante iremos solicitar os materiais mediante a 

necessidade de momento, além de garantir o preço registrado durante 12 meses. Desta forma, não há necessidade de 

manter estoques altos de materiais nesta Coordenação. Quanto aos equipamentos armazenados os setores irão dar 

direção ao seu destino final. Além disso, foi inserido no planejamento a construção de um novo almoxarifado. 

Síntese dos resultados obtidos 

Foram reduzidos os estoques de materiais a serem entregues durante o ano de 2011, desocupando o almoxarifado 

antigo. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

A construção de um novo almoxarifado não aconteceu devido ao Decreto 4.776/2011, que institui severos cortes no 

orçamento do exercício. Será proposto novamente no planejamento de 2012. Devida a escassez de recursos humanos, a 

CR realizou muitos poucos pregões eletrônicos. 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 3.1 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Adotar providências no sentido de fazer constar na pasta funcional do servidor o 

Termo de Posse, devidamente assinado, constando as atribuições, os deveres, as 

responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, para fins de 
comprovação da investidura no cargo, conforme disposto no art. 13 da lei nº 

8.112/1990. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 
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Síntese das providências adotadas  

O Termo de Posse foi devidamente colocado na Pasta Funcional. 

Síntese dos resultados obtidos 

Não há. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Não há. 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 3.2 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Adotar providências junto aos servidores no sentido de apresentarem a declaração 

acerca de vínculos familiares de que trata o Decreto nº 6.906/2009, para 

arquivamento na pasta funcional conforme disposto no parágrafo único do art. 2º 

do citado Decreto.  

  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

As Declarações de Vínculos Familiares faltantes foram anexadas às Pastas Funcionais. Somente faltou a declaração do 

Auricélio Brandão, que foi exonerado no ano passado, conforme Portaria que foi colocada na sua pasta, regularizando a 

situação. 

Síntese dos resultados obtidos 

Não há. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Não há. 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 
DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 3.3 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

 Adotar providências visando arquivar na pasta funcional do servidor a 
documentação que embase a continuidade de sua cessão à FUNAI, cuja cópia 

deve ser encaminhada a esta AUDIN.   

Ressalte-se que cessão do servidor civil do Estado do Acre deve ser efetuada 

mediante decreto publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, conforme 

disposto no § 1º do art. 141 da Lei Complementar nº 39/1993, que institui o 
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Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

O Servidor em questão foi exonerado no ano passado, não constando nos quadros da FUNAI e, sendo assim, não mais 

cedido a este órgão, conforme Portaria de Exoneração. 

Síntese dos resultados obtidos 

Não há. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Não há. 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 3.4 

Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

 Proceder ao controle da assiduidade e pontualidade do servidor por intermédio da 

assinatura da folha de ponto, que deverá ser distribuída e recolhida diariamente 

pelo chefe imediato, após confirmados os registros de presença, horários de 

entrada e saída,  conforme disposto no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 1.590/95, bem 

como anotar  o código de ocorrência relativa ao afastamento do servidor, 
conforme disposto no anexo II, da Portaria n° 2561/MARE/95. 

A não observância dessas normas sujeita o servidor e o chefe imediato à apuração 

de responsabilidades disposta na Lei nº 8.112/90. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

Hoje em dia, cada setor (Coordenação, SEAD, SEPLAN e SEMAT, além de cada CTL) possui uma pasta com as listas 
de freqüência dos servidores, pela qual, cada chefe imediato faz o controle de seus respectivos subordinados. Em casos 

de dúvidas, o Setor de Pessoal contribui para o correto preenchimento das folhas de ponto. 

Síntese dos resultados obtidos 

Não há. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Não há. 

 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU 

DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Data do Relatório de Auditoria 17/06/2011 

Item do Relatório de Auditoria 4.1 
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Comunicação Expedida/Data  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

a)  Fazer constar nos documentos fiscais (notas fiscais/faturas/recibos) os 

ATESTOS da realização das despesas, considerando que, após o devido 

atesto de execução/recebimento do serviço/produto, tai s documentos se 

tornam essenciais à fase de liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da 

Lei nº 4.320/1964.  

 b) Adotar providências visando constar do processo todos os documentos 
relativos aos pagamentos, em especial as ordens bancárias conforme art. 43 

do Decreto nº 93872/1986, os quais devem ser datados, numerados, assinados 

ou rubricados, com a identificação do responsável, como determina o art. 22, 

§§ 1º e 4º, da Lei nº 9.784/1999, a qual regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal.  

 c) Juntar ao processo de pagamento a comprovação do recebimento das passagens 

pelos beneficiários, e no caso de passagens aéreas, cópia do cartão de 

embarque ou do recibo do passageiro obtido quando da realização do check in 

via internet, ou da declaração fornecida pela empresa de transporte, para fins 

de atendimento ao art. 3º da Portaria MPOG nº 98, vigente no exercício de 

2009. 

 d)  Adotar providências no sentido de que as passagens só sejam fornecidas 
mediante autorização expressa da autoridade competente por meio de 

requisições, para fins de verificação do direito do credor, conforme disposto 

do art. 36, § 1º, letras “a”  a  “c”, do Decreto nº 93.872/1986. 

 e)  As passagens só devem ser fornecidas mediante autorização expressa da 

autoridade competente por meio de requisições, anexando as devidas Ordens 

de Serviço e/ou as justificativas para a realização da viagem. 

 f e g) Justificar as ocorrências citadas ou adotar providências visando o 

recolhimento dos valores pagos indevidamente. 

 h) Promover o planejamento das atividades de modo a evitar que a Unidade fique 

sem cobertura contratual para serviços necessários ao seu bom 

funcionamento, a exemplo do contrato de fornecimento de passagens.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Síntese das providências adotadas  

Relativo às recomendações 4.1.d e 4.1.e, informamos que as recomendações foram acatadas: o Sistema de Concessão 

de Diárias e Passagens (SCDP) foi instalado na CRRB no mês de março de 2011. 

Relativo às recomendações 4.1.h, informamos que foi feito o aditivo 01/2011, ao Processo n° 116/2009, com isso a 

Coordenação se atentou para não ficar sem cobertura contratual. 

Síntese dos resultados obtidos 

Melhora nos fluxos da emissão de passagens e do controle das informações e gastos. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Demora na instalação do SCDP. 

 

16.2 Recomendações da unidade de controle interno ou de Auditoria Interna pendentes de atendimento  

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 1.1 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ Coordenação Regional do Rio Branco/AC 
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destinatária da recomendação 

Descrição da Recomendação 

Adotar providências junto ao favorecido solicitando comprovação do 

recolhimento do IRRF, e doravante proceder à retenção e recolhimento do referido 

imposto sempre que efetuar pagamentos a pessoa física, atentando para a correta 

utilização da Tabela Progressiva para cálculo mensal do Imposto de Renda de 

Pessoa Física, disponibilizada na página da Receita Federal. 

 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 
Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 1.2 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

A Unidade deve efetuar as retenções e recolhimentos de contribuições para INSS 

sobre o valor correspondente aos serviços prestados por pessoa física. 

O enquadramento do prestador de serviços à FUNAI é como contribuinte 
individual, conforme dispõe o art. 19, §4º, da IN/SRF nº 971, de 13/11/2009. 

A retenção da parte do empregado é de 11 % observado o limite máximo do 

salário-de-contribuição (tabela abaixo), devendo ser recolhida a parte do 

empregado mais o percentual de 20% da parte patronal sobre o total pago ao 

prestador, de acordo com os arts. 54, 72 e 78 da referida IN. 

Não será necessário observar o valor mínimo de recolhimento, apenas o valor 

máximo, pois esse valor mínimo refere-se ao recolhimento mensal efetuado pelo 

prestador de serviços. 

No que se refere ao ISS, a Unidade deverá verificar  junto à Secretaria de Fazenda 

do Município quanto à legislação municipal sobre o regime de substituição 

tributária do ISS. O regime de substituição tributária obriga o substituto a reter, 

quando do pagamento do serviço contratado, o valor correspondente ao ISS 
devido pelo prestador do serviço. Caso haja legislação nesse sentido no 

Município, deve a Unidade proceder à retenção e recolhimento do ISS sobre os 

serviços descritos na Lei Complementar nº 116/200.  

 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 
recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 
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cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 1.6 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Tendo em vista não mais ser possível corrigir a impropriedade apontada, a 

Unidade deverá observar, com mais rigor, o artigo 60, § 2º da Lei 4.320/1964, 

procedendo a emissão do empenho previamente à realização dos serviços. 
Cabe ressaltar que por meio do Acórdão 1875/2009, o Tribunal de Contas da 

União aplicou multa aos responsáveis pela FUNAI ante à reincidência no 

descumprimento de suas determinações quanto à essa prática.  

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 
quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 1.9 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

A Unidade deve implementar medidas de planejamento, de modo a evitar, como 

ocorreu no presente caso, a realização da despesa (ocupação do imóvel), sem a 

devida cobertura contratual, contrariando o disposto no art. 60 da Lei nº 

8.666/1993 e, doravante, atentar para o procedimento regular da despesa, 

procedendo à apuração de responsabilidades do servidor causador da infringência 

às normas legais.  

Cabe ressaltar, ainda, que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a 

Administração, à exceção os de pequenas compras de pronto pagamento, 

conforme disposto no parágrafo único, do art. 60 da citada Lei. 

Nesse sentido, deve adotar providências junto às Coordenações sob sua jurisdição, 
no sentido de absterem-se de tomar serviços sem cobertura contratual, adotando, 

com antecedência, as medidas necessárias para a assinatura de contratos 

imprescindíveis ao seu funcionamento,  em data anterior à ocupação do imóvel, 

como também de firmarem contratos verbais. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
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Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 
quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 1.1.2 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Adotar providências junto aos servidores no sentido de que sejam elaboradas as 

prestações de contas  da viagem, as quais deverão conter todas as peças que 

comprovem que a viagem foi realizada a serviço e que o objetivo do deslocamento 

foi cumprido, tais como: original ou segunda via dos cartões de embarque ou 

recibo do passageiro quando for realizado o check in via internet, bilhetes ou a 

declaração fornecida pela empresa de transporte, cópia de certificados de cursos e 

relatórios de viagem com a descrição de todas as atividades desenvolvidas pelo 

servidor durante o deslocamento, para fins de cumprimento do disposto no art. 4º 

da Portaria MP nº 505, de 29/12/2009, que revogou a Portaria MP nº 98/2003, sob 

pena de recolhimento do valor dispendido com diárias e passagens pela não 

comprovação da viagem.  
  

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 
encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 1.1.4 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Adotar providências junto aos servidores informando que o relatório de viagem 
deve conter a descrição detalhada das atividades desenvolvidas durante o 

deslocamento, visando verificar o cumprimento do objetivo da viagem, e para 



 

71 

compor o processo de prestação de contas de que trata  o art. 4º da Portaria MPOG 

nº 505/2009, que revogou a Portaria nº 98/2003.  

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 
CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 1.1.5 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Adotar providências no sentido de que os documentos sejam produzidos em 
numeração sequencial e em ordem cronológica, organizados de forma a serem 

arquivados conforme disposto na Instrução Normativa Conjunta STN/SFC nº 

04/2000.  

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 
recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 1.1.6 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Adotar providências junto aos servidores no sentido de que sejam anexados às 

prestações de contas de viagem o original ou segunda via dos cartões de embarque 

ou recibo do passageiro, quando for realizado o check in via internet, ou a 

declaração fornecida pela empresa de transporte, para fins de cumprimento do 

disposto no art. 4º da Portaria MP nº 505, de 29/12/2009, que revogou a Portaria 

MP nº 98/2003, sob pena de recolhimento do valor dispendido com diárias e 
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passagens pela não comprovação da viagem.  

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 1.1.10 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Que seja efetuado o recolhimento, pelo colaborador eventual, das diárias pagas a 

maior, atualizado monetariamente.  

   

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 1.1.11 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

A Unidade deve adotar providências junto à CR de Cuiabá para que se abstenha 

de efetuar pagamentos de diárias quando o deslocamento do servidor não se 

caracterizar como eventual ou transitório disposto no art. 58 da Lei n 8.112/1990, 

devendo ser recolhido o valor dispendido com o pagamento de diárias e passagens 

nessa situação.  

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 
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Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 
QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 1.2.1 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Anexar aos processos de pagamentos de auxílio financeiro a comprovação de que 

o indígena benefiado não possui documentos, que deve ser ratificada pelo titular 

da Unidade, com a anuência da Coordenação Geral de Educação, conforme 

disposto no art. 1º, inciso V, da Portaria nº 744/PRES/2007. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 
Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 1.2.2 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

A Unidade só deve proceder ao pagamento de qualquer despesa após a 

autorização expressa do ordenador de despesa no processo, em consonância com o 

disposto no art. 80, § 1º , do Decreto-lei nº 200/1967. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 
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cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 1.2.3 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Anexar ao processo documentos que comprovem a participação do indígena no 

evento, tais como, folha de presença e certificado de participação, para fins de 

cumprimento do disposto nos arts. 62 e 63 da Lei nº 4320/1964. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

  

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 1.2.6 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Anexar ao processo a autorização da Coordenação Geral de Educação  para a 

concessão do auxílio financeiro, conforme dispõe o art. 1º, inciso VI da Portaria nº 

744/PRES/2007. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 
cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 1.2.7 
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Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

A Unidade deve indicar no processo os recursos orçamentários em que ocorrerá a 

despesa, com saldo suficiente para cobri-la, para fins de atendimento ao disposto 

no art. 14 da Lei nº 8666/1993.  

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 2.3 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Preencher as Guias de Remessa com todos dados do expedidor e/ou do 

transportador, conforme disposto nos itens 5.4 e 5.6 da Instrução Normativa 

SEDAP nº 205/1988. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 
QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 2.4 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 
Preencher as Guias de Remessa com todos dados necessários e de acordo com o 

disposto no item 5.5 da Instrução Normativa SEDAP nº 205/1988. 
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Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 
encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 2.5 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Adotar providências visando à implantação de um controle efetivo de ligações 

interurbanas a fim de ressarcir os gastos realizados no interesse particular. O uso 
dos aparelhos de telefonia fixa deve atender ao princípio da economicidade 

disposto na Constituição Federal, devendo ser utilizados no estrito interesse do 

serviço público, de forma racional, evitando sua utilização de forma prolongada e 

desnecessária. Os casos excepcionais de comprovada necessidade, devem ser 

justificados e conter autorização expressa da autoridade competente, mantidos em 

arquivo à disposição dos órgãos de controle interno e externo.  

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 2.6 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Adotar providências no sentido de efetuar um levantamento de todos os bens da 

Unidade, visando à sua localização, e no caso algum não seja localizado, 

providenciar a apuração de responsabilidades conforme disposto nos itens 10.1 a 

10.6 da Instrução Normativa SEDAP nº 205/1988. 
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Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 
encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 2.7 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

A Unidade deverá adotar providências visando operacionalizar um plano de 

manutenção e recuperação para os veículos, em atendimento ao disposto no item 9 
da instrução Normativa SEDAP nº 205/1988.  

  

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 
quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 3.5 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

Solicitar ao Tribunal do Júri da Comarca  de Rio Branco as informações acerca 

dos dias de sessões de julgamento em que os servidores participaram como 

jurados, para fins de providências visando regularização das folhas de frequência. 

Alertar os servidores que só podem ser dispensados de suas atividades na FUNAI 

e de assinatura da folha de ponto nos dias em que forem sorteados para a sessão de 

julgamento, assinando os demais dias normalmente. 

  

O setor de pessoal deve solicitar do servidor o documento da Vara do Tribunal do 
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Júri informando o dia do julgamento para que seja anexado à folha de frequência e 

arquivado na pasta funcional do servidor.  

  

 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 
recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 4.2 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

a)  Adotar providências visando o atendimento ao que determina o art. 22, §§ 4º, 

da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal, no sentido de que as folhas sejam numeradas 

sequencialmente e  rubricadas. 

b)  Atentar quando da elaboração dos contratos, para que seja informada a 

indicação correta dos recursos por onde correrá a despesa, em atendimento ao 

disposto no art. 14 da Lei nº 8.66/1993. 

 c)  Solicitar da empresa contratada a demonstração analítica da variação dos 

custos, devidamente justificada, relativa ao aumento do item 

Material/Equipamentos, para análise pela Unidade, em atendimento ao 
disposto no art. 5º do Decreto nº 2.271/1997. 

 d)  Efetuar levantamento objetivando verificar quanto foi pago a maior à empresa 

contratada desde o início do contrato e adotar providências visando a devolução 

do valor correspondente. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 
recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 

cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
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Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 4.3 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

a)    Informar de que forma o equipamento foi entregue em Feijó e enviar os 

comprovantes a esta AUDIN, para fins de atendimento do constante do edital; 

b)    Para fins de atendimento ao disposto nos arts. 11 e 12 do Decreto nº 

5.450/2005, devem ser adotadas providências visando apor nas atas do pregões as 

assinaturas do pregoeiro e equipe. 

c)    Os processos licitatórios devem ser autuados, protocolados e suas páginas 

numeradas e rubricadas conforme determinan os art. 38, caput, da Lei n° 8.666/93, 

e 22, § 4º da lei nº 9.784/1999, devendo cada volume conter apenas 200 folhas 

conforme disposto no item 5.8.1 da Portaria Normativa SLTI/MOPG nº 02/2005. 

d)    Abster-se de realizar ajustes nos contratos sem que o prévio exame e parecer 

da Procuradoris Jurídica, de acordo com o disposto no Parágrafo único do Art. 38, 

da Lei 8.666/1993. 
e)    Informar a data em que o material foi entregue, anexando os devidos 

comprovantes, e doravante só efetuar o pagamento da despesa após cumprida a 

fase de liquidação com a comprovação da entrega do material, tendo em vista o 

disposto no art. 63, §2º, inciso III, da Lei nº 4.320/1964, sob pena de apuração de 

responsabilidade funcional por pagamento des despesa sem a correspondente 

entrega do material. 

g)      Adotar providências visando a entrega de materiais às comunidades 

indígenas beneficiadas por meio de Guia de Remessa, preenchida com todos os 

dados necessários, com a comprovação do recebimento pelo destinatário, 

conforme disposto nos itens 5.5 e 5.6 da Instrunção Normativa SEDAP nº 

205/1988. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

As justificativas para o não atendimento, por ora, desta e das demais recomendações são basicamente três: 1) falta de 

recursos humanos disponíveis e qualificados para lidar com processos de auditoria; 2) sobrecarga desses poucos 

quadros que possuem tal qualificação e disponibilidade; 3) há alguns itens que não são de absoluta governabilidade da 

CRRB, sendo mais morosa a sua resposta. Cabe destacar que a Coordenação que assumiu a gestão no ano de 2011, 

encontrou somente no mês de maio o processo de Auditoria, literalmente, jogado em uma estante sem o mínimo 
cuidado. Somente no segundo semestre iniciaram-se as análises das recomendações e iniciaram-se as respostas à 

Auditoria. 

 

 

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
RELATÓRIO DE AUDITORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 2 

Item do Relatório de Auditoria 6.1 

Comunicação Expedida  Despacho n. 59/AUDIN/2010, 29 de novembro de 2010 

Nome da unidade interna da UJ 

destinatária da recomendação 
Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Descrição da Recomendação 

A Unidade deve informar, detalhadamente com documentos comprobatórios, 

todas as providências adotadas visando o cumprimento das determinações do 

Tribunal de Contas da União contidas no referido  Acórdão.  
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Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Coordenação Regional do Rio Branco/AC 

Justificativas para o não atendimento  

A maioria dos itens referentes ao TCU foram respondidos durante o exercício (Vide Quadros 15.1), mas há alguns 

poucos ainda pendentes, sobretudo de Acórdão mais antigos dos quais restam algumas providências. 

 

 

17. DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL 

17.1)Declaração do contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis 

 

Quadro B.1.2 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício NÃO 

REFLETEM corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade 

jurisdicionada. 
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ANEXOS 

I) PARECER DA AUDITORIA INTERNA DA FUNAI SOBRE AS CONTAS DA CRRB 
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II) EXTRATO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES DESTE EXERCÍCIO 

NA UJ 

 

 A referida informação foi solicitada à Corregedoria da FUNAI, porém até o fechamento do 

relatório (no dia 30 de março de 2011) nenhuma informação foi repassada. Nesse sentido, se houver 

posterior manifestação da Corregedoria, submeter-se-á uma segunda versão deste relatório, com o 

Extrato dos PADs devidamente inserido. Cabe destacar que as UJs não possuem acesso ao sistema 

do CGUPAD, inviabilizando que essa informação seja diretamente colhida pela CRRB. 
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III - DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TERCEIRIZADOS IRREGULARES NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA OU 

FUNDACIONAL (ACÓRDÃO TCU N.º 1.520/2006-PLENÁRIO) REFERENTE AO QUADRO II.C.4 DA PARTE C DO ANEXO II DA DN TCU 

Nº 108/2010 

Quantitativo de servidores terceirizados irregulares e servidores concursados ao final do exercício 

Ano 
Órgão/Entidade da Administração Direta, Autárquica ou 

Fundacional 
Vinculação Ministerial 

Concursados 

(A) 

Terceirizados 

(B) 

B/(A+B) 

(C) 

2008 
FUNAI – CR RIO BRANCO/AC Ministério da Justiça 0 0 0 

FUNAI – CR RIO BRANCO/AC Ministério da Justiça 0 0 0 

2009 
FUNAI – CR RIO BRANCO/AC Ministério da Justiça 0 4 1 

FUNAI – CR RIO BRANCO/AC Ministério da Justiça 0 0 0 

2010 
FUNAI – CR RIO BRANCO/AC Ministério da Justiça 12 4 0.25 

FUNAI – CR RIO BRANCO/AC Ministério da Justiça 0 0 0 

2011 
FUNAI – CR RIO BRANCO/AC Ministério da Justiça 2 4 0,67 

FUNAI – CR RIO BRANCO/AC Ministério da Justiça 0 0 0 
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IV - PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES TERCEIRIZADOS IRREGULARES POR SERVIDORES 

CONCURSADOS (ACÓRDÃO TCU N.º 1.520/2006-PLENÁRIO) REFERENTE AO QUADRO II.C.5 DA PARTE C DO ANEXO II DA DN TCU 

Nº 108/2010 
Órgão/Entidade da Administração Direta, Autárquica ou 

Fundacional 
Vinculação Ministerial 

Providências adotadas para substituição por servidores 

concursados 

FUNAI – Fundação Nacional do Índio Ministério da Justiça No sentido de cumprir o Acórdão TCU nº 1520/2006-P, a Diretoria 

de Administração de Gestão – DAGES, por meio do MEMO 

CIRCULAR Nº 274/DADES/FUNAI, de 16 de junho de 2010, 
informou que ...“no dia 11 de dezembro de 2007 foi homologado, 

judicialmente, o Termo de Conciliação Judicial com o Ministério 

Público, firmado no dia 05 de novembro de 2007, o qual busca 

eliminar as irregularidades que estão ocorrendo na Administração 

Pública, no tocante à utilização de mão-de-obra terceirizada.” “... 

que os empregado vinculados aos contratos de prestação de 

serviços, contratados pela Administração Pública em discordância 

com o Decreto nº 2.271/2007, serão substituídos por servidores 

nomeados por meio de concurso público com fundamento em 

estudos que demonstrem as reais necessidades da força de trabalho 

realizada pelos terceirizados.” “... aos Coordenadores Regionais que 
os contratos em vigência poderão ser prorrogados e aditados até a 

substituição dos terceirizados por servidores concursados, porém, 

não podendo acrescentar o número de terceirizados.” 

(http://intranet.funai.gov.br/index.php) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet.funai.gov.br/index.php
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V - DEMONSTRATIVOS E BALANÇOS – DADOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 
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VI – PLANILHA DE CONTRATOS VIGENTES EM 2011  

 

 


