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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PORTARIAS DE 27 DE ABRIL DE 1994

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL' DO ÍNDIO - 1 FUNAI , no USO 

das atribuições que são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto 
ti? 564, de 08.06.92,^—  :---------- -- ----------- --------- -

NQ 429 - Art. 19 - Criar -o Grupo'Técnico, com a finalidade de reestu- 
dar a identificação da ÃREÂ INDÍGENA &PINAYÉ, coráposto por: 1. Adolfo 
Neves de Oliveira Júnior, antropólogo do Ministério Publico da União Co 
ordenador, 2. Maria Elisa Ladeira, antropóloga convidada do Centro de 
Trabalho Indigenista-CTI, 3- Orison Leite Ramalho, técnico em Agrimensu 
ra/DEM/DAF/FUNAI, 4. Francisco Nogueira Lima, técnico agrícolá/DEF/DAF7 
FUNAI, 5. Joao Batista. Santos Filho, técnico agrícola do INCRA/TQ,

Art. 29 - Determinar o deslocamento do Grupo Técnico ã Ârea 
Indígena APINAYÉ, localizada nos municípios de Tocantinõpolis e Itagua- 
tins, estado de Tocantins, para em conjunto com os índios, reestudar a 
identificação dos seus respectivos limites, com aldeias, roças e ãreas 
de caça e pesca, -

•Art..39 - Realizar o levantamento fundiário, juntamente com 
os estudos de- delimitação da Área Indígena, que constará de ■ vistoria 
das benfeitorias implantadas por não-índios. nos limites a serem propos
tos, a natureza da ocupação contigente populacional e cúnflitos existen 
tes, mediante a identificação de posse, domínios, levantamentos documen 
tais em cartórios das certidões de registros e respectivas sucessórias, 

Art. 49'- Os trabalhos serão norteados pela Portaria n? 239/ 
PRES, 20.03.91 e pelas Ordens de Serviço n9 003, 004 e 005/SUAF, de
-06*05.91, constando do preenchimento de Laudos de Vistorias e Avaliação 
de Benfeitorias >

Art. 59 - Determinar o prazo de 20 (vinte) dias para a execu 
ção dos trabalhos de campo, a contar do início dos trabalhos de campo, 
e 60 (sessenta) dias, para a entrega dos relatórios, a contar do térmi
no dos trabalhos de campo.

DINARTE NOBRE DE MADEIRO
I íí 4 h • £  '* } 1 * M- Jl ’ i;


