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INFORMAÇÃO SOBRE O TERMO DE COMPROMISSO 

ELETRONORTE, FUNAI E COMUNIDADES INDÍGENAS 

Abaixo apresentamos as obrigações da ELETRONORTE, FUNAI e COMUNIDADES 
INDf GENAS no Termo de Compromisso a ser assinado para autorização da construção 
da linha de transmissão dentro da Terra Indígena São Marcos. Para facilitar a 
comparação apresentamos também, dentro de retângulos, a proposta elaboradas pelas 
COMUNIDADES INDf GENAS. 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

ELETRONORTE: 

• Cumprir rigorosamente, no desenvolvimento de seu trabalho, todas as disposições legais e 
normas estabelecidas, em especial a Lei 6001 de 19/12/1973 (Estatuto do Índio) e a 
legislação ambiental vigente; 

• Garantir que a legislação vigente e as normas estabelecidas sejam também rigorosamente 
cumpridas por todas as empresas subcontratadas para a implantação do empreendimento; 

• Na implantação do empreendimento evitar, ao máximo, a degradação das áreas utilizadas. 
Todas as áreas que venham a ser degradadas durante o processo de implantação do 
empreendimento deverão ser recuperadas; 

• Indenizar todos os bens individuais dos índios como cercas, plantações, casas ou quaisquer 
outras benfeitorias que venham a ser danificadas pela implantação do empreendimento; 

• Indenizar as árvores e culturas que venham de ser abatidas ou danificadas na faixa de 
servidão de 40 metros; 

• O valor das indenizações, tanto relativas aos bens individuais dos índios como das árvores e 
culturas, será calculado por uma comissão de avaliação composta por representantes da 
FUNAI, COMUNIDADES INDÍGENAS e ELETRONORTE; 



• Depositar em conta corrente especial, a ser aberta e movimentada pela FUNAI, 
ELETRONORTE e COMUNIDADES INDÍGENAS o valor de R$ 3.500.000,00 como medida 
indenizatória pela instalação da linha de transmissão na Terra Indígena São Marcos, que 
financiará as ações de desintrusão da Terra Indígena São Marcos; 

O valor previsto neste será repassado à FUNAI em 3 parcelas com as seguintes condições: 

1ª parcela no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a ser depositada no ato da 
assinatura do presente Termo de Compromisso em conta especial a ser aberta em nome do 
Processo de Desintrusão - Terra Indígena São Marcos; 

2ª parcela no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) após a retirada de no mínimo 
10% dos invasores relacionados no relatório da comissão constituída pela Portaria no 
068/PRES da FUNAI de 21/01/1998; 

3ª parcela no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) após a retirada de 
no mínimo 50% dos invasores relacionados no relatório da comissão constituída pela Portaria 
no 068/PRES da FUNAI de 21/01/1998. 

• Financiar um sistema de vigilância da Terra Indígena São Marcos, com a participação de 
representantes das comunidades indígenas, durante o período de construção do 
empreendimento, visando impedir novas invasões ou retorno de invasores, conforme plano a 
ser acordado entre as partes. Após o término da implantação do empreendimento a 
continuidade do sistema de vigilância ficará sob responsabilidade da FUNAI e 
COMUNIDADES INDÍGENAS; 

• A ELETRONORTE financiará as despesas de acompanhamento e fiscalização dos serviços 
de implantação do empreendimento, previsto no Projeto Básico Ambiental - PBA - PCA 9 - 
Programa Comunidades Indígenas, inclusive no que diz respeito as despesas com transporte 
e diárias do pessoal da FUNAI, bem como dos representantes das COMUNIDADES 
INDÍGENAS que comporão a comissão de acompanhamento; 



• A ELETRONORTE é impedida de coordenar a iniciativa, ficando a cargo da FUNAI esta ação. 

FUNAI: 

• Assegurar à ELETRONORTE a faculdade de praticar todos os atos de construção, operação 
e manutenção da mencionada linha de transmissão, assim como o acesso à área; 

• Adotar providências no sentido de que a faixa de servidão seja utilizada dentro das limitações 
impostas por este tipo de empreendimento, visando garantir tanto a segurança das 
COMUNIDADES INDÍGENAS habitantes da região quanto da linha de transmissão; 

• Estabelecer em conjunto com a ELETRONORTE um plano para o sistema de vigilância que 
será implantado na Terra Indígena São Marcos durante a construção do empreendimento, 
visando impedir novas invasões ou retomo de invasores; 

• Disponibilizar servidores dos seus quadros para, juntamente com representantes das 
COMUNIDADES INDÍGENAS e da ELETRONORTE, acompanhar a construção de todo o 
empreendimento para garantir o cumprimento da legislação vigente e das normas 
estabelecidas; 

• Nomear servidor para em conjunto com a ELETRONORTE e Comunidades Indígenas compor 
a comissão que calculará o valor das indenizações, dos bens individuais e coletivos dos 
índios, que venham a ser atingidos pela implantação do empreendimento; 

• Promover a desintrusão da Terra Indígena São Marcos com base no levantamento de 
ocupações realizado em 1994 e reavaliado conforme Portaria nº 068/PRES/FUNAI de 
21/01/1998; 

• O início do processo de desintrusão se dará imediatamente após o depósito, pela 
ELETRONORTE, da primeira parcela no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e sua 
conclusão até o dia 31/10/1998; 

• O do processo de desintrusão deverá ser concluído até outubro de 1998; 

• Nomear servidor para em conjunto com a ELETRONORTE e COMUNIDADES INDÍGENAS 
movimentar conta especial que financiará o processo de desintrusão da Terra Indígena São 
Marcos. 

COMUNIDADES INDÍGENAS: 

• Assegurar à ELETRONORTE a faculdade de praticar todos os atos de construção, operação 
e manutenção da mencionada linha de transmissão, assim como o acesso à área; 
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• Utilizar a faixa de servidão de acordo com as normas indicadas pela ELETRONORTE de 
modo a garantir tanto a segurança das COMUNIDADES INDÍGENAS quanto da linha de 
transmisssão; 

• Nomear representantes para em conjunto com a ELETRONORTE e FUNAI compor a 
comissão que calculará o valor de indenização dos bens individuais e coletivos dos índios, 
que venham a ser atingidos pela implantação do empreedimento, assim como para 
movimentar conta especial destinada a desintrusão da Terra Indígena São Marcos; 

• Nomear representantes para acompanhar a construção de todo o empreendimento. 


