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DECRETO Nº 564/91-ESTATUTO DA FUNAI 
(Proposta de Revisão) 



PROPOSTA DE REVISÃO DO ESTATUTO DA FUNAI- DECRICTO N. Sí,4/l>l 

INTRODUÇÃO: 
Este documento contém um resumo da proposta para a alteração do 1-:st;1tlllu da 

Funai cujo objetivo é servir de referência para as discussões em curso visando a adequação da 
estrutura administrativa dos Ministérios, autarquias e fundações, "ele forma a adequar o <·ll"gfio ou 
entidade para melhor desempenho de suas competências, especialmente na excc111J10 dos 
programas do Plano Plurianual - PPA'', conforme o Decreto n. 3.134, de 10 de agosto de i<J<)(), 
que dentre outras medidas prevê o enxugamento de 10º{, dos cargos em comissão (01\Ss) e 
funções gratificadas (FGs). 

Não se trata de uma proposta para proceder um simples enxugamento, 111,1s sim de 
aproveitar o momento para sugerir algumas medidas no sentido de atualizar as finalidades e a 
estrutura do órgão à presente realidade da questão indígena brasileira, o que aliás contribuirá para 
assegurar melhores condições à implementação do PPA no âmbito do órgão indigenistn. Trntu-xc 
de uma tentativa de articular sugestões que se encontram dispersas cm documentos lí111lo 
produzidos internamente pelos técnicos da Fun.ii, por outras instituições, bem como resultantes 
de fóruns de discussão ampla. 

As discussões sobre a reestruturação da FUNAI têm apontado para uma qucslfío 
central: a necessidade de viabilizar a substituição do velho modelo de indigenismo, caracterizado 
pelo paternalismo e clientelismo e no qual os índios são tratados como uma realidade genérica 
(índio genérico) e em vias de desaparecimento, por um novo indigenismo. !\ expressão "novo 
indigenismo" diz respeito a um papel do Estado que tem como referência a adoção do princípio 
do reconhecimento dessas sociedades enquanto realidades étnica e cultural diferenciadas. o que 
implica em reconhecê-las em caráter permanente e não somente como a mani [estação de um 
estágio inferior de evolução. 

A adoção desse princípio no âmbito da administração do órgão indigcnista tem 
implicações de diferentes ordens, algumas de ordem conceitua! e outras de cunho prático. 
cabendo citar aqui apenas as mais diretamente relacionadas com as modificações (mais 
relevantes) a serem feitas como primeira tentativa no sentido de atualizar o Estatuto da lunui a 
esses princípios, a exemplo de: 

l - adotar como princípio da política indigenista o respeito pelas formas de orgunizuçào das 
sociedades indígenas, que em outras palavras significa abandonar a político de i11te,r~rct~·,7o 
(assimilação) para estas populações; 

2 - as finalidades do órgão indigenista têm que ser redefinidas de acordo com os par.1d igrnas 
estabelecidos pela Constituição de I 988 e, também, de forma a compatibilizar a sua uluaçúo mm 
as de outras agências estatais que também passaram a ter responsabilidade pela execução da 
política indigenista; 

3 - as ações do órgão indigenista voltadas para assegurar os dirciu», dos índios ncccssitum ser 
repensadas no sentido de que sua concepção, planejamento e execução tenham 1.;111 vista 
sociedades diferenciadas da nacional, bem como diferentes entre si, pois na questão da 
especificidade dos programas e projetos destinados a essas sociedades é vital a concretização de 
políticas regionalizadas; 

4 - as suas práticas necessitam ser construidas a partir do diálogo e interlocução com tis índios, o 
que exigirá do órgão indigenista e de seus agentes a adoção de uma perspectiva de 
assessoramento, o que possibilitará substituir a aluai postura dos agentes do l •:stado, 
caracterizada pela intervenção paternalista; 
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5 - o perfil do seu quadro de pessoal deve ser urgentemente redefinido, pois muitos dni-l L'nr~o!-l 
previstos assim como os respectivos quantitativos não correspondem as finalidades que c~;ljo a se 
esboçar para o Órgão a partir dos textos legais e das atuais demandas dos índios. 

1 - SOBRE O CAPÍTULO IDO ANEXO I: DA NATUREZA, S 1 · 1 > E E FINA r ,I 11.,\;' ;,:,.; 
Nesse capítulo são necessanas várias mcdificaç«, ,. umas pura prn,·t'dn ;1 

adequação ao texto constitucional, outras para compatibilizar as atribuições da Fu11,11 ~·:,111 ;1 de 
outras agências estatais que também passaram a ter atribuições para o cumprimento d;1 ;iolíl,ca 
indigenista. Também seriam necessárias modificações para sanear o uso de lermos, c.\pn-~.sf>cs l\ 
idéias inadequadas (antropológica e juridicamente) e impregnadas de etnoccntrismo. 1\lgumas 
dessas expressões acabam por reforçar estereótipos em relação aos índios, o que 1cm impiicaçõcx 
de ordem prática pois manifestam uma ideologia colonizadora, cujo o conteúdo é " exclusão. 
discriminação, inlantilização e redução da dimensão real da diversidade xócio-cultura] desses 
povos. 

Assim, a redação desse capítulo precisa ser modificada cm vário« itens de !'. lfrna ;i 
que as finalidades do órgão indigenista se atualizem, bem como se substituam os pr:11•:ipiu:;, 
idéias e expressões antiquados por outros contemporâneos, devendo para isso ser <1dolad:1 como 
principal referência a Constituição Federal e não o Estatuto do Índio, visto que a Lei !i.001 cslú 
em parte desatualizada em relação ao texto constitucional, especialmente qu:11110 aos princípios 
da política indigenista. A sugestão de redação apresentada a seguir tenta corrigir alguns dos 
problemas mencionados: 

Art. 1" A Fundação Nacional do Índio - FUNAJ, fundação pública, instituída etn cunknnüdack: 
com a Lei 11" 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério clu ., 'i,'(t. 1·1"'' sc.k: <' 

foro no Distrito Federal, jurisdição cm todo o território nacional e pra:o ri,· ·111m~·110 

indeterminado. 

Art. 2º A Funai tem por finalidade, observadas as diferenças culturais e o histúri« ,li' · ·, 111/ufo 
das comunidades indígenas existentes no país: 

I - exercer, em nome da União, a proteção dos índios e comunidades indigcnos: 

11 - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista, basciu!« nos 
princípios a seguir enumerados: 

a) respeito e reconhecimento aos índios de sua organização social, costumes. I í11g11us. e n·11ç-11s e' 

tradições: 

b) garantia à inalienabilidade, à posse das terras tradicionalmente ocupados pelas ,·01111111/tludc•s 

indígenas e ao usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes; 

c) garantia à integridade flsica e cultural do índio no seu contato mm a sociedade nucional : 

d) garantia de desenvolvimento de ações voltadas à promoção de ctnodesenvolvimcnto dus 
comunidades indígenas, integrando ações de capacituçõo e fomento de oi ivldades I I i 1 'as. 

111 - gerir, em conjunto com as comunidades indígenas, o patrimônio ;,,./í,'.<'l1U, 1·1.)1111(/0 o sua 
conservação, ampliação e valorização; 

IV - promover levantamento e análise de informações, estudos e pesquisas cientificas .. ,,/ire' ,!s 
índios, suas sociedades e as políticas a eles destinadas, visando assegurar o espcc» f i, ,, /. u /e' , /e 
programas e projetos de interesse das comunidades indígenas: 

V - apoiar e acompanhar o Ministério da Saúde e a Fundação Nacional de Saúde 11u/nr11111furtw 
da politica de saúde indígena e na execução das ações e atividades destinadas às w11111111dudcs 
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indígenas: 

VI - apresentar as demandas. colaborar e acompanhar as Secretarias de /'.'cl11cu<·, u, 110 

desenvolvimento da educação intercultural indígena; 

VII - promover ações de apoio à capacitação técnica e profissional dos índios du acordo t'fJ111 os 
interesses de etnodesenvolvimcnto de suas comunidades; 

V/li - implementar o desenvolvimento de projetos econômicos anto-snstr nt civii» clus 
comunidades indígenas; 

IX - assessorar as comunidades indígenas na comercialização de seus produtos: 

X - despertar, através dos instrumentos de divulgação, o interesse coletivo par« 11 ,·1111su 
indigenista; 

XI - exercitar o poder de polícia nas terras indígenas e seu entorno, hem conto 110s 111,11<:,-i,,s 
atinentes à proteção dos direi/os dos indios e de suas comunidades e patrimônio: 

XII - exercer, quando for o caso, os poderes de representação e assistênciaj uridicu un iu.lio. 1111 

forma estabelecida na legislação civil comum ou em leis especiais; 

XIII - promover a identificação, a demarcação e o registro dos terras trrulw1u1111!111t•11/1' 

ocupadas pelos índios; 

XIV - garantir às comunidades indígenas as condições necessárias que asscgurcnt , , 1.11 J,\'S<' 

permanente das terras que tradicionalmente ocupam, bem co1J10 o usufruto cxclusiv» dos 
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes: 

ÀT - cumprir efazer cumprir as disposições da Constituição Federal e as dentais leis c111e u/l'fum 
os índios, preservando os seus direitos. 
$ I" Inclui-se nas finalidades da Fundação a prestação de consultoria 110 /om111!11ç·úu. 

implementação e manutenção de projetos e atividades das comunidades inclígena.1· c1111111do se 
fizer necessário. 

$ 2" A Fundação Nacional do Índio poderá firmar, com entidades públicas 011 prrvuda», 
convênios, acordos ou contratos na forma da legislacão pertinente, para ohfc.'11~·110 de 
cooperação técnica ou financeira, visando alcançar suas finalidades. quando 11tio dis1111.\'<'I' de 
meios para realizá-las diretamente. 

2 - ANEXO II: SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E A COl\'IPETl1NC'l1\ IH }S 
ÓRGÃOS 

A estrutura organizacional da Funai está defasada cm relação ús 1'1111çc'11..::; que 
atualmente executa e mais distante daquelas que deveria desempenhar. As trunsformacocs que 
vêm ocorrendo no âmbito da questão indígena nos últimos 1 O anos, decorrentes cm grande parte 
dos novos parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal e elas novas demandas 
apresentadas pelos índios, não foram suficientemente contempladas nos a_juslcs ;110 hoje 
verificados na estrutura do órgão indigenista, que carece urgentemente incorporar outras 
atribuições no sentido de atender a essas demandas, especialmente aquelas de caráter coletivo. 

Além disso, algumas das atribuições que eram de exclusividade d;1 ::111i;1i 

passaram a ser compartilhadas com outras instituições ou órgãos, existindo também ,tqt1L'i;1:, que 
foram transferidas para outras instituições, fato que está servindo como ponto de rL·krê·nc1;1 
para as propostas deste documento. Portanto, existem motivos suficientes para que :,cj;i Icrta .i 
adequação de sua estrutura organizacional, de forma que as unidades das áreas fins w1il1a111 a 



estar concebidas e organizadas para responder as necessidades a partir do novo p,qwl e dílS 
atribuições que começam a se esboçar para a Funai, 

As mudanças na sua estrutura organizacional deveriam começar pela Sl'dt.\ que 
teria um formato provisório por um período de aproximadamente dois anos, tempo cm que ~:cria 
possível elaborar uma proposta de reestruturação do órgão da qual constariam dentre out r;,~;· 

1 - proceder um diagnóstico das políticas públicas destinadas às sociedades indígcnn«: 

2 - definir as linhas gerais da atuação e relação do Estado com as sociedades indígcn:u: ,_· ,1,_·li11,::1r 
o papel da Funai (missão e finalidades), situando-o em relação ao setor público cstutul e ,ic111uis 
setores da sociedade que desenvolvem trabalhos junto às sociedades indígenas; 

3 - implementar os programas regionais no âmbito das coordenações regionais da 1:11nai e 
projetos locais junto às diferentes realidades sociais específicas; 

4 - proceder as modificações necessárias na máquina administrativa da Funai no sentido de qut: 
se assegure eficiência e rapidez no atendimento das demandas das sociedades indí!2.c11;1:; l' .io 
processo de implantação dos programas regionais e projetos locais; 

5 - definir uma política de recursos humanos de forma a disponibilizar prnlis::1on:11:: 1·111 

condições de atuar com populações étnica e culturalmente diferenciadas (publicação d,,: normu 
orientadora para participação em eventos de capacitação de servidor, implantação de um pl;1110 de 
capacitação e treinamento e redefinição do perfil do quadro de pessoal); 

6 - dotar de pessoal as áreas consideradas estratégicas e responsáveis pelo processo de 
reorganização da agência indigenista (proteção dos índios isolados, regularização Iundrúriu e 
desenvolvimento institucional); 

7 - apresentar proposta para a regulamentação do Poder de Polícia da Funai, bem l'l1111n 111dicar 
as medidas administrativas para a sua implementação'; 

8 - proceder a revisão da política/atividade de fomento de projetos econômicos de lur111.1 '-llll' 

sejam concebidos e implementados a partir da noção de sustentabilidade; 

9 - definir e implementar um programa de estudos e pesquisas e outro para a área cditona] e de 
disseminação da informação. 

Durante essa fase de redefinição de política e ele reorganização udminrstrativu a 
Funai deveria posicionar-se mais amplamente sobre temas relevantes da política indiucnista. 
criando condições para que esses temas sejam discutidos por índios, especialistas e interessados. 
e tornado de domínio público o resultado das discussões e das posições de caráter insutucronnl. o 
que asseguraria maior transparência na sua administração. As questões que ,_·m 1 ,i ,·,:111 :1 

exploração econômica das terras indígenas articulada com uma proposta de proteção d,, rnc1\1 
ambiente, o turismo ecológico e a comercialização do artesanato indígena são exemplos I k lemas 
que deveriam ter maior publicidade. 

Nesse período de transição se iniciaria a implementação dos programas regionais 
através da gradual criação de coordenações regionais (em número doze a dezesseis no máximo). 
No âmbito das coordenações regionais seriam implementados os projetos destinados a atender as 
realidades sociais específicas, de forma gradativa e em substituição aos Postos l nd ígc1 ias. s,-,o 

1 A regulamentação do Poder de Polícia da Funai até hoje se encontra por ser feita, da mesma forma que c.uvccm , lc 
regulamentação as medidas administrativas para proteção do patrimônio indígena e punições ;100.: i"t"r,ilnrc~ 
responsáveis por danos a esse patrimônio, inclusive a definição quanto às indenizações e multas. /\mhas a•; medidas 
têm relevância como instrumento para a defesa dos direitos dos índios e podem perfeitamente ser traladas cm 11111 

mesmo instrumento legal. 



várias as situações em que o Posto Indígena não mais é compatível com a realidade dos índios, 
mas existem também aquelas realidades locais em que ele ainda é uma necessidade. /\ op1,·~io por 
uma ou outra alternativa deverá ser feita caso a caso e com base em estudo nnlropokigico, hem 
como a partir de discussão e negociação com os índios, pois nem sempre a substituição d.i liuuru 
do Posto Indígena será feita sem conflitos. 

A carência de pessoal técnico praticamente inviabiliza que a implcrncntu. ,i·.i tl,1:~ 
programas regionais seja feito apenas com profissionais do quadro de pessoal da Fu11a1. .uotrvo 
pelo qual deveria ser estudada uma maneira de se disponibilizar cm torno de nove cspcciul 1slas 
em administração pública, sete voltados para questões sociais que ficariam rcsponsúvvr« pcl;1 
mencionada implementação e os outros dois para assessorar na implantação elos mcnciun.ulos 
programas, oferecendo suporte em duas áreas básicas para que esse processo venha il ter 
sucesso: gestão de recursos humanos e gestão orçamentaria e financeira. 

Também seria recomendável que para cada programa regional a ser nnpl.uu.ulo 
dispusesse de um ou dois especialistas sobre a realidade regional dos índios e d:1 nol itica 
incligenista local, podendo alguns profissionais da Funai assumir este papel 111i1s ,·L·1 l;1111,:11tc 
haverá casos de contratação de serviços externos para se obter esse assessoramento. 

A idéia central da presente proposta é se estabelecer uma estrutura (ra11sill'i11:1. por 
um período ele dois anos, para a sede do Órgão, aproveitando-se para adequar a sua cstruturn e ao 
mesmo tempo realizar o enxugamento dos cargos e funções gratificadas previstos nn lknc!o 11. 
3.134, inclusive porque é o local onde é possível reduzir um razoável números de ,:;1rgos e 
funções. Pretende-se ainda com a alteração do Estatuto ampliar e aprimorar as inslúncins de 
participação e controle da sociedade, em especial dos índios, na definição e implcrncntacão das 
políticas da Funai. 

A primeira questão a ser discutida diz respeito a se estabelecer urna 1:(1·::i 1·::rn1:1 
de participação dos índios na definição e implementação das políticas a e lcs dc::l 111:11 b:; 1 H i 
âmbito da administração do órgão indigeuista. É fundamental que se assegure " ele:; 1iri'1pl'i():;_ 
através de suas organizações e comunidades, a escolha seus representantes, ao conírúno do que 
hoje ocorre, pois essa participação se apresenta sob a ótica do clientelismo e/ou da cooptação. ~;ú 
assim essas populações poderão de fato serem co-autoras e, portanto, mais rcsponsavcix pela 
condução da política indigenista. 

Nesse sentido seria recomendável a desativação do Conselho lndigcni:;l~t (_jú 
desgastado pelas várias modificações que lhe fizeram sem que tenha alcançado exilo iilg11111 ), em 
que os membros indígenas são escolhidos pelo Presidente da Funai, e a criação cm :w11 J, :1!.:1r I lc 
um Conselho de Política lndigenista com papel deliberativo, cm que os índios fossem ,::;,:11lll1d1is 
pelas suas comunidades e organizações, além de contar com representantes do setor l's!;:!:il, c_L1 
comunidade acadêmica e das organizações da sociedade civil. Esta seria uma 111:1nc1r:i :·,:1r:1 de 
fato se garantir a participação e o controle social que se espera cm relação as decisões ln111ad,1s na 
política do mencionado Órgão. A iniciativa de que os representantes indígenas sejam csl·olhid\ls 
por eles próprios foi adiada nos últimos anos sob a alegação, equivocada, de que isso envolveria 
fatores muitos complexos e que poderiam surgir situações de conflito durante a escolha. <.>11a11do 
se pretende delinear um perfil de transição para a organização ela Funai, não se poclc mais 
recorrer a essa desculpa, pois esse processo de indicação pelos índios ele seus representantes jú 
deve ser incorporado como um componente da reestruturação da Funai. *** 

A Funai também necessita de um órgão colegiado para tratar de ljllL'::1t·1ç:: ,!,: 
âmbito interno da sua administração, a fim de assegurar transparência para questões qu·_· dr/.cm 
respeito ao planejamento econômico e financeiro da instituição e a definição das s11as pul íl 1G1s 
administrativas, para essa finalidade seria aconselhável a criação de um Conselho 1) 1 rei ur. 12111 
relação ao Conselho Fiscal a sugestão é que ele permaneça da forma que se encontra. ;\::sim, :1 



sede da Funai ficaria com três Conselhos ao invés de dois. 
Em âmbito regional deveriam ser implantados conselhos rcgroruus de pol í! rca de 

indigenista, que funcionariam na sede das coordenações regionais da Funa: e que 
corresponderiam a área de abrangência de um programa regional e como um componente ck s11a 
implementação. A implantação dos conselhos regionais ocorreria durante 11 ·,·'ríniio 
correspondente a estrutura de transição, ou seja, no prazo de dois anos. 

Quanto às adequações dos órgãos de assistência direta ú Presidência :-;11; .• ·1c·-.~l· ;1 

transformação da Coordenação-Geral de Assuntos Externos em uma Assessoria de (\11111m1•.:,1c;i.1u 
Social e a Coordenação-Geral de Defesa dos Direitos Indígenas cm uma Ouvidoria, que I lc luto 
tem sido o seu papel. Em relação a Coordenação-Geral de Projetos Especiais e a de l.:~;(11dns e 
Pesquisas as suas atribuições devem ser absorvidas pelo órgão espcl'Ílí<·c1 de 
etnodesenvolvimcnto, por se tratar de atividades fins. 

Na atual estrutura da Presidência falta um setor para tratar da área parla1rn·nl:1r, o 
que poderia ser resolvido com a criação de uma assessoria com essa linalid:«!«. , ,, ,1s , 1 
acompanhamento, análise e registro das proposições no âmbito do Congresso t·b:i1,: r • il 'l''l' 
envolvem as sociedades indígenas é medida fundamental para assegurar os tlirL·1l,1:· 0k::l:1s 
populações. 

O atual Departamento de Índios Isolados, que é vinculado a 1 )irl'ior1;1 de 
Assistência. deveria ser transformado cm uma Assessoria Especial diretamente vmculuda a 
Presidência, por se tratar de uma área que lida com problemas peculiares e cuja ê1lt1.içiH1 tt.·111 
interface com vários outros setores estatais, tanto internos como externos a Funai. 

Em relação aos órgão seccionais (Procuradoria-Geral. Auditoria e D1rc.lt1ria de 
Administração), as sugestões de mudança foram no sentido de diminuição de c1rgos 11:11:1 .i :'trc:1 
de apoio administrativo. Apenas com respeito a Diretoria de Administração f<1ra111 ::::·'.:·:·id:::, 
alterações na sua estrutura, que passaria a ter três coordenações-gerais, ;1 :.:1111-r: i - 
desenvolvimento institucional e recursos humanos, 2 - planejamento econômico L' li11:11H·•·1ro v 3 
- administração e logística. Quanto as atividades desenvolvidas pelo Departamento de 
Documentação, as mesmas fazem parte da área fim da Funai, motivo pelo qual se sugc1 r: :, sua 
transferência para um órgão específico, sendo o mais adequado a 1 )i I clc 11 Íê! de 
Etnodesenvolvimcnto. 

Quanto aos órgãos específicos as sugestões de alteração de estrutura ::Jo de 
maior vulto. A Diretoria de Assuntos Fundiários permaneceria, pelo período de dois anos. u1111 as 
mesma estrutura e funções que tem hoje, ou seja, tratar exclusivamente da~; qu·:::t,·,,·:; que 
envolvem a demarcação e regularização das terras indígenas. D mante esse 11· T'/\1 lo .:, · 
concentrariam esforços para que fosse iniciada a identificação e dei imi tação d,1s (crr.r: i n.: 1.l!.1.'11;1:; 
em que não tivesse se iniciado tal procedimento, de forma que ao final de dois n11os ;1 !'.ramlc 
maioria destas terras já tivessem seu processo de regularização em andamento. Cone l II ídu ~1sse 
prazo as atividades de demarcação de terras passariam a ser executadas no âmbito dt.· 11111;1 
coordenação-geral e a Diretoria passaria a ter a função de proteção e fiscalização das terras 
indígenas e de seu meio ambiente, cujas ações hoje já estão agrupadas em um progrnmu 1H1 J>Pi\. 

Em relação a Diretoria de Assistência, que hoje concentra um atendimento que 
muito se assemelha a um balcão para demandas que resultam das relações de c·lir·1;k!i,:1110. 
particularmente entre as populações indígenas do Centro-Oeste e de algumas 1()1_·,t! ,,_i'.1• !•::. •.lu 
Nordeste, medidas devem ser tomadas para reverter tal quadro. Esta situação tem ill\·1:i1,i!i'/.:1'.i11 
o funcionamento adequado e a reorganização dos departamentos que a ela estão v111rnL1do:-.. 
Uma alternativa imediata para solucionar o problema seria a criação de uma U11id:1dc para, 
transitoriamente, assumir esse papel de atendimento de demandas ele caráter individual e !:1111ili~1r 
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e reorganizar as mencionadas unidades em uma nova diretoria que lrulnria ela:, ,11H·s!iks 
pertinentes ao etnodcsenvolvimento das sociedades indígenas. 

A Diretoria de Etnodesenvolvimento seria formada por cinco Cuordc11,1çucs 
Gerais (atualmente denominados departamentos). A primeira, a Coordenação-e rcrnl 1!,: 1>1 nti-1J1n 
das Terras Indígenas e Meio Ambiente', praticamente teria as mesmas atribuiço«. . : ::!11:11 
Departamento de Patrimônio Indígena. Por se tratar de uma área cuja rccstruturncào <11:p· ·:1:I·: de 
outras medidas administrativas (regulamentação do Poder de Polícia por cxcrnplo r', :i::: .• ·1: .. 1i1:i; 1' 
suporte de consultoria especializada, sugere-se que o seu funcionamento interno :;c1;1 1:1;11111do 
provisoriamente, inclusive com o funcionamento das três coordenações que existem lio1c. 
Especificamente em relação a coordenação que atualmente trata da contabilidade da ,.,,_,.,,/,, .lt: 
patrimônio indígena, bem como da sua gestão e arrolamento de bens (art, Jº da I .L'Í s .. ; 71. 1k 
05.12.67, e arts. 39 a 46 da Lei 6.001, ele 19.12.73), esta passaria por uma !nlal rnklini~·:hi 
considerando que são previstas mudanças a tal respeito no Projeto de Lei do l ·::;t,111110 das 
Sociedades Indígenas. 

Maiores detalhes para a reorganização desta Coordcnação-t icral dqw11t1,,:·:·1111 rl;1 
contratação de consultores e colaboradores visando apoiar na definição de urna p1, 11" ,. :1 :1 de 
reorganização de sua estrutura, do seu funcionamento e cio pessoal técnico que é nccc::; :,11 j, 1 11:11 :1 
o seu adequado funcionamento, parQ que ao final de dois anos seja transformada 1_·111 t1111a 
diretoria, cuja função seria tratar especificamente da proteção elas terras indígenas e Lk :·,_:t! meio 
ambiente, inclusive das questões administrativas referentes ao exercício do Poder d,' l',ilíl'i:1 d:1 
Funai. 

As atividades de proteção das terras indígenas e de seus respectivos p:111 i11H1nios 
passarão cada vez mais a assumir importância no conjunto da política indigcnista. 1'!:t 111cdida 
em que as terras indígenas vão sendo demarcadas e a regularização fundiária vai dci~::1111.ln rk ::,·r 
a principal demanda dos índios, o foco de atenção passa imediatamente a ser ;1:; , ;: ;,:::k>1..':, 
referentes a proteção e fiscalização, bem como os meios para assegurar a gc:,IJo ·,u:·(, -nt.ivcl 
destas terras. Para isso, também contribui o crescente interesse elos índios pela cxplor.u.ao das 
riquezas de suas terras, bem como a iminente regulamentação da exploração de recursos 
minerais por terceiros em terras indígenas. É urgente que se tomem medidas para cxuuturar e 
aparelhar uma área dentro da Funai para tratar dessas questões, por se tratar de urna i11111nrt:111lc 
via ele assegurar os direitos dos índios daqui em diante. 

No que diz respeito a Coordenação-Geral de Educação, a ela deveriam ser 
incorporadas novas atribuições relativas a capacitação de indígenas que não são alc11t.lid:1:, pelo 
sistema escolar. Trata-se de implementar modalidades de capacitação de indígcn.»; 1:·;111d11 
qualificá-los para formular e negociar a aprovação de projetos de interesse de suas comumdadcs, 
junto a setores governamentais, não-governamentais e de cooperação internacional: h•:n1 1:0111<1 
para a criação e gestão de cooperativas, associações e outras formas de orgnnizaçào ck ~-arúlcr 

2 A sugestão para substituir a denominação do Departamento de Patrimônio Indígenas e Meio /\ mb1c111L· p:11 a 'l\·n ;is 
Indígenas e Meio Ambiente se deve ao uso da expressão patrinuinto tndigenu para referir-se aos bens 111o1l1.·11a1:,, que 
são propriedade dos índios ou que estão no interior das terras indígenas e cujo usufruto lhes é asscuurad«, 111:1s clu 
de fato tem um significado muito mais amplo, o qual inclui os bens de natureza cultural e intelectual da:; :,u,·1cd:1dc·, 
indígenas. 
3 Para a concretização dessas medidas se faz necessário definir uma minuta de prposra de prujctu ,i,· :,·i 1 •,,·1 
submetida às instâncias competentes a fim de ser encaminhada ao Congresso Nacional. l\x1slc pn1po:,1,·,:,, 11,·::;,' 
sentido, feita por um grupo de técnicos da Funai, no decorrer do ano de 1995, que poderá pcrfc itnmcnu- ,., ·1 vir de 
referência para a mencionada proposta de projeto de lei com a finalidade de regulamentar lflo í1111,.,1t;lflll'S 
mecanismos de proteção dos direitos das sociedades indígenas, de suas terras e respectivos patrimónu». 
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coletivo. Devem ser priorizadas por tratarem-se de demandas crescentes dos índios 1111110 ;io 

órgão indigenista e porque possibilitam reforçar a autonomia dessas populações, lhes ~:;;r;1ntindo 
meios para melhorar sua interlocução junto a diferentes setores da sociedade e, t.unbr'm, por se 
tratar de um canal que contribuiria para melhorar a relação dos índios com ;, ::1,11ni, 
especialmente nas regiões onde as relações de clientelisrno se estabeleceram. Em w!:11,·:10 ;1 
educação escolar existe uma demanda apresentada com veemência pelas sul·r,_·l.i.ilk·,,; •: 

comunidades indígenas - e que está sendo atendida praticamente só pela Funai. ;iimb ;1::: n.ío :t 
contento - e que diz respeito ao suporte necessário para garantir a continuidade dm; l:;i11•!t1., de 
alunos indígenas cm escolas urbanas, em todos os níveis de ensino (Iundurncntal: 5" :1 :,;·' ::•,:rícs. 
médio e superior), essa deve ser outra atribuição a ser priorizada. 

Além dessas duas áreas prioritárias também necessitam ser incluhlax ,·111rc as 
atribuições dessa unidade: colaborar com aporte docente, técnico e financci ro cm pr11pP.':l;1s de 
habilitação para o magistério indígena, prioridade da política educacional deli n ida pc I t I fvl l ~(.', 
executadas pelas secretarias estaduais de educação e/ou por organismos não-uovcrn.n nvnuus: 
avaliar se as propostas de ação estão de acordo com os princípios da educação 111!t..T1·:d!11r;d. 
específica e diferenciada, bem como com o Programa de Eínodcscnvolvimcnto : .. 1r;1 ;1:; 
Sociedades Indígenas (conforme definido no Plano Plurianual); intervir quando íor 111.·c1::::::·1ri.1 ;i 
redefinição das referências de ação; apresentar as demandas às agências responsáveis q11;111do as 
mesmas não estiverem sendo atendidas, bem como excepcionalmente propor e cxccut.rr l:;l;1s 
ações quando não estivem sendo atendidas ou quando se fizer necessário. 

Em relação a Coordenação-Geral de Atividades Econômicas Sustcntúwr'.:. cujas 
atribuições abrangeriam as do atual Departamento de Desenvolvimento Comunitário, lic·111 como 
uma parte das atribuições do Departamento de Artesanato, especificamente aquelas 1"l'l:1c1,)11,1dc1s 
a comercialização de artesanato (Coordenação ele Comercialização de Artesanato). :.-, .: :1•:::i:1 
área que fomenta a implementação de projetos econômicos para os índios ( vol!:1d;i:; ,·,:1r,1 :1 
agricultura, pecuária e pequenas industrias) que se estabeleceu o eixo da política tk 111,··~'.:·;1,;:'10 
das sociedades indígenas, que historicamente tem tido por finalidade incorporá-los (ussuurl.uido 
os) à sociedade nacional, com o discurso se torná-los produtores de excedentes 
comercializáveis. Estas práticas não têm atentado para as especificidades étnicas e culturais dos 
índios e contribuem para torná-los dependentes e, por final, foram apropriadas no ámbuo das 
relações de clientelismo, inviabilizando a aplicação de recursos públicos dentro das linal i.ladcs a 
que se destinam, ou seja, promover o bem coletivo. 

Essa unidade deveria ter pois como principal meta a rcvi:;;111 , k:,s,1 
política/atividade (o que deveria se constituir em uma das prioridades da política i11dÍ!.',1:ni:;l,ll. 
não se perdendo ele vista que existem poucos estudos e um acúmulo insuficiente d,..: , :·~ l·'.'.tic; 
críticas a esse respeito. Assim, a identificação das experiências existentes mm l'\'11:il:11,:c'ic; 
indígenas cuja ótica é o etnodesenvolvimento deveria ser priorizada para servir de rcfcrvncin 11a 
definição de uma proposta nova para essa política. As mudanças nessa política setorial ::l'nam 
uma das condições para que se redefinam as relações do Estado com aquelas :;< ll ll'tl:idcs 
indígenas que mantêm um expectativa paternalista da administração pública. 

Em relação ao seu funcionamento poderiam ser definidas três áreas básicas de 
atuação. Uma primeira voltada para aquelas situações que envolvessem o apoio, ;is :1<,.·<'w:: 1 ,u ;1 
implementação de projetos relacionados com a subsistência cios índios, na qual ::,_' 11,•. 1:•iri:1111 
desde os casos cm que comunidade ou índios não dispusessem das condições para ;i~;::··!~·:r;1r ::1.1;1 
própria subsistência, até os projetos de implementação de atividades agrícolas, de ex l 1 ;:! 1 ·:1 :11111 •: 
de criação de animais. Uma segunda área atuaria com a perspectiva de implcrncntucao de 
projetos voltados para a produção ele excedente e sua comercialização. A terceira área, voltada 
para a comercialização cio artesanato elos índios, cm um prazo de dois anos promoveria a 
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mudança da sistemática dessa comercialização, terceirizando-a ou buscando 11111;1 oll!r.i 

alternativa para que essas atividades deixassem de ser executadas diretamente pL·l:1 1:u11:11. 
contando para isso com o apoio de consultoria especializada e a participaçíu: cl11s í11tl1ns 
interessados (que hoje dependem desta alternativa para sobreviver). Concluído esse pnw., .. ;sn. ;i 
Coordenação de Artesanato seria reestruturada e passaria a atuar com projetos rç laci- 111:1_1, .. ; ·· 1111 
as novas alternativas econômicas sustentáveis que começam a se apresentar paru ;1s :·· r. 1;1,_·(, :· 

indígenas, como o turismo ecológico por exemplo. 

A Coordenação-Geral de Pesquisa e Informação seria formada a parur d:1 lll'::·10 de 
duas unidades a serem extintas, o Departamento de Documentação e a Coordenação .( in:d tk 
Estudos e Pesquisas. Também incorporaria uma parte das atribuições do Dcpnrtnmrnto ,lc 
Artesanato (que também seria extinto), especificamente aquelas que dizem respeito ;1 (·st11dns (.' 
disseminação da informação (Coordenação de Promoção Cultural). Trata-se de alividt1dc·; c:<1111 
muita similaridade (propósitos e execução de trabalho) e melhor seriam tksL·111prnli;1d;1:; se 
funcionassem articuladamente no âmbito de uma mesma unidade administrativa. o qt:•: in+1:a,·L· 
permitiria um uso mais racional de seu pessoal. São atividades importantes paru tbr ::11::k11t.:•;;11) ;1 
diferentes níveis do processo decisório não só no âmbito da Funai mas até cxlct n:111ll'111•:. d~d 
porque em vários documentos se menciona a importância de reorganização dessas :1t 1 '.' i:!:1dc:; 
como um dos meios de viabilizar um novo perfil para o órgão indigcnista, Em relação ;1(1 :;rn 
funcionamento sugere-se que se estruture em quatro unidades de execução: 1 - clon11111:11li1~·i1n 
(arquivos e bibliotecas), 2 - tratamento e disseminação da informação, 3 - estudos rckrc11tc:; íttis 
índios e ao indigenismo, e 4 - acompanhamento de pesquisas em terras indígenas. 

Com a transferência da responsabilidade do atendimento direto da .issisl~~ncia ;', 
saúde dos índios para a FNS (MP n. 1.911, de 29.07.99) o papel da Funai nesta úrcít d1111in11i11, 
motivo pelo qual a seria recomendável que houvesse na sua sede apenas 11n1·1 ·,· :, :•:111 i:1. 
diretamente vinculada a Diretoria de Etnodesenvolvimento, cujas atribuições cslüo ck/1111,\:t:; 110 
art, 5º do Decreto n. 3.156, de 27.08.99. No âmbito das Administrações Executivas i'. -'".1.111:11:; 
seria necessária a criação de setores de assistência social (em um total de 43) cm s11h3lilt1iÇiú1 
aos setores de saúde que foram extintos e transferidos para a FNS. Vale lembrar que juntamente 
com os antigos setores de saúde das AERs da Funai funcionava o atendimento de ass1::1ênci;1 
social aos índios, o qual continuará a ser feito, além de que o órgão indigenista continuara tendo 
uma atuação, ainda que subsidiária, na área de saúde conforme o Decreto n. J.156. 

3 - ANEXO II: QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS IJ:M COl\111:~~;1:_o l~ 
FUNÇÕES GRATIFICADAS 

Existe uma destinação de cargos em comissão (DASs) e funções de cuu] 1<111<;:1 
(FGs) que em certo sentido privilegia mais a área meio da Funai em detrimento tias áreas lins. o 
que necessita ser corrigido na adequação a ser feita do Quadro Demonstrativo de C \1rµt1:; de 
Confiança e Funções Gratificadas. Situação idêntica ocorre no âmbito interno de nluuns :;l·tmcs;. 
cm que a destinação de cargos e funções acaba por privilegiar quem desempenha a1i,·1d;1Cic·; ele 
apoio administrativo, outra situação que se procurou corrigir. 

Também necessita ser corrigido outro problema que existe cm rch1~·íi11 ,, ;11\:t,s 
em Comissão e Funções de Confiança, e que está só parcialmente relacionado com (1 :\:1•·;;,1 li. 
pois se trata de como se tem feito uso desses cargos e funções na informal idade. · · · ::o:; r.· 
funções provenientes de unidades extintas ou simplesmente remanejados irrcgulanncnrc. t0m 
servido para assegurar contratações políticas de pessoas sem a mínima qualificuçào ou p;1ra 
engrossar as nomeações de pessoal geralmente com atribuições de apoio adminixtrntivo. /\1nhí1s 
as situações são insustentáveis, mas para isso é necessário levantar os cargos L' 1: 111çt'1cs 
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irregularmente remanejados (Brasília, Cuiabà e Goiânia por exemplo) e aqueles que 
informalmente são usados para outras finalidades da que regimentalmente se destinam. Trata-se 
de cargos comissionados que em grande parte deveriam ser extintos e contabilizados para os 10% 
de enxugamento. Também está proposta a extinção de algumas administrações executivas 
regionais, que poderiam perfeitamente funcionar como núcleos. 

Quanto aos especialistas em administração pública que coordenariam a 
implementação dos programas regionais, em um total de nove profissionais como é sugerido, 
poderia ser estudado um meio de assegurar-lhes, em caráter provisório, um número 
correspondente de cargos (DAS 102.3), os quais ficariam sob a responsabilidade cio Ministério 
da Justiça para as devidas nomeações. A sugestão para que esses técnicos fiquem vinculados ao 
Ministério da Justiça se deve a preocupação em que lhes seja assegurada maior autonomia no seu 
trabalho, bem como condições de continuidade do processo de reestruturar as administrações 
executivas regionais da Funai. 

Por final, vale salientar a necessidade de incluir no corte de 10% os Cargos e 
Funções da área de saúde transferidos para a FNS, através do Decreto n. 3 .156, ou seja: 2 DAS 
102.2, no caso da sede, e 43 FG-1 nas administrações executivas regionais. para evitar que o 
órgão indigenista seja penalizado duas vezes, visto que é necessária a recomposição de parte 
dessa estrutura. Também estão sendo incluídos no corte de 10% os Cargos e Funções que foram 
transferidos para a FNS irregularmente, pois não correspondiam ao exercício de atividades de 
saúde, no total de 17 DAS 101.1 e 3 FG-1, também por força do Decreto já mencionado. 

4 - ANEXO III: QUADRO DE LOTAÇÃO IDEAL 

Os dados a respeito do quadro de pessoal da Funai, nos últimos 11 anos, são 
claros e expressam um panorama que é preocupante, inclusive sinalizando para uma situação que 
não reflete - e até mesmo parece contraditória - as políticas, diretrizes e as metas que o atual 
governo tem divulgado para a área de recursos humanos. 

O quantitativo geral de servidores sofreu uma significativa redução nos últimos 
anos, em torno de 45% no período de 1988 a 1997. Mas, no mesmo período, essa redução 
ocorreu de maneira mais acentuada, do que a média geral, entre os ocupantes de cargo de nível 
superior, tendo sido em torno de 58%, o que eqüivaleu a uma redução de 566 profissionais. 

No ano de 1997 os técnicos de nível superior previstos correspondiam a 11 % do 
quadro de pessoal da FUNAI, os de nível intermediário 77% e os de nível auxiliar 12 %. Não se 
dispõe de dados que mostrem a evolução desses números nos últimos dois anos, mas certamente 
a situação de pessoal da Funai se agravou ainda mais depois de 1997. 

A principal conseqüência desse processo é a diminuição da capacidade técnica do 
órgão indigenista para responder as demandas situadas no âmbito da questão indígena, cujo 
crescimento tem sido inversamente proporcional a sua capacidade respondê-las. No âmbito da 
máquina administrativa da Funai esse processo de enxugamento provocou o deslocamento de 
servidores de nível intermediário e auxiliar para ocupar postos que melhor estariam se 
preenchidos por profissionais com formação superior. 

Da mesma maneira, houve um deslocamento de servidores da área operacional 
para postos que exigem um perfil técnico muito específico para atuar com populações 
etnicamente diferenciadas, situação que se tornou a regra nos Postos Indígenas. Esses fatores 
somados contribuem para diminuição de capacidade do órgão responder tecnicamente as 
demandas que se apresentam cada vez em maior volume. O percentual dos servidores que se 
enquadram nessa situação chegou a ser estimado em torno de 40%, quanto se fez um 
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levantamento superficial da situação no decorrer cio ano de 1997. 

Essa situação é grave e precisa de encaminhamentos para solucionar os 
problemas referentes a pessoal urgentemente. Dois desses encaminhamentos são: a) repensar o 
perfil do Quadro Ideal de Pessoal com base na redefinição do papel da instituição, o que já pode 
ser iniciado nessa adequação do Estatuto, e b) definir as normas e um plano de capacitação, o que 
deverá ser feito logo após ter se definido o novo Quadro de Pessoal. 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse conjunto de sugestões foi concebido levando em conta a premissa de que a 
Funai precisa ser pensada a partir da idéia de transitoriedade que atualmente se manifesta na 
própria relação do Estado com as sociedades indígenas. Em vista disso é que se propõem as 
modificações apresentadas neste documento. Em algumas área de atuação já é possível ter claro o 
papel e o tipo de atuação que se espera do órgão indigenista, em outras esse processo está em 
curso, mas também existe aquelas em que a definição só poderá ser feita mais tarde, seja porque 
não existe consenso a respeito ou pela carência de estudos técnicos. Em relação aos índios a 
situação não é diferente, além da grande heterogeneidade de culturas, tempo de contato e formas 
de inserção em âmbito regional, as sociedades indígenas têm diferentes expectativas e formas de 
relação com o Estado, com extremos que variam muito em termos de dependência e autonomia. 
O mesmo se verifica em relação ao quadro de pessoal da Funai, cujo perfil é inadequado como 
foi mencionado. Tudo isso tem que ser considerado para se tratar da reestruturação do órgão 
indigenista. 



ANEXO li IJ.J 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO· FUNAI 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

QTD.DE DENOMINAÇÃO DO 
UNIDADE CARGOS/ CARGO / FUNÇÃO DAS/F 

FUNÇÕES G 
PRESIDÊNCIA 1 Presidente 101.6 

1 Assessor Especial 102.4 
5 Assessor Técnico 102.3 
3 Assessor 102.2 

GABINETE 1 Chefe 101.4 
2 Assessor 102.2 
1 Chefe de Divisão 101.2 
3 Assistente Intermediário FG-1 
1 Assistente Intermediário FG-3 

ASSESSORIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO 1 Assessor-Chefe Especial 101.4 
' DE INDIOS ISOLADOS 

1 Assessor 102.2 
1 Assistente Intermediário FG-1 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 1 Assessor-Chefe 101.3 
SOCIAL 

2 Assessor 102.1 
1 Assistente Intermediário FG-1 

ASSESSORIA PARLAMENTAR 1 Assessor-Chefe 101.3 
1 Assessor 102.1 
1 Assistente Intermediário FG-1 

OUVIDO RIA 1 Assessor-Chefe 101.3 
1 Assessor 102.1 
1 Assistente Intermediário FG-1 

AUDITORIA 1 Auditor-Chefe 101.4 
1 Assessor 102.2 
1 Assistente Intermediário FG-1 

PROCURADORIA-GERAL 1 Procurador-Geral 101.4 
3 Coordenação 101.3 
1 Assessor 102.2 
1 Assistente Intermediário FG-1 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 Diretor 101.5 
2 Assessor 102.2 
1 Assessor 102.1 
1 Chefe 101.1 
1 Assistente Intermediário FG-1 



COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS E DESENVOL VTh1ENTO 
INSTITUCIONAL 

COORDENAÇÃO-GERAL DE 
PLANEJAMENTO ECONÔMICO E 
FINANCEIRO 

COORDENAÇÃO-GERAL 
ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA DE 
E1NODESENVOLVTh1ENTO 

COORDENAÇÃO-GERAL DE 
,,. ' 

PATRTh10NIO INDIGENA E MEIO 
AMBIENTE 

COORDENAÇÃO-GERAL DE ,,. 
ATIVIDADES ECONOMICAS 
SUSTENTÁ VEIS 

1 Coordenador-Geral 101.4 

102.2 
101.3 
101.1 
101.2 
FG-1 

101.4 

102.2 
101.3 
101.1 
FG-1 

101.4 

102.2 
101.3 
101.1 
101.2 
FG-1 
FG-2 

101.5 

102.2 
101.1 
FG-1 
101.3 
102.3 
102.2 
FG-2 

101.4 

102.2 
101.3 
FG-1 

101.4 

102.2 
101.3 
101.2 
FG-1 

1 
3 
4 
3 
1 

Assessor 
Coordenador 
Chefe Serviço 
Gerente de Projeto 
Assistente Intermediário 

1 Coordenador-Geral 

1 
3 
2 
1 

Assessor 
Coordenador 
Chefe de Serviço 
Assistente Intermediário 

1 Coordenador-Geral 

1 
4 
3 
2 
3 
2 

Assessor 
Coordenador 
Chefe de Serviço 
Gerente 
Assistente Intermediário 
Assistente ln termediário 

1 Diretor 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Assessor 
Chefe de Serviço 
Assistente Intermediário 
Gerente de Programa 
Assessor-Chefe 
Assessor 
Assistente Intermediário 

1 Coordenador-Geral 

2 
3 
1 

Assessor 
Coordenador 
Assistente Intermediário 

1 Coordenador-Geral 

1 
3 
2 
1 

Assessor 
Coordenador 
Gerente de Projeto 
Assistente Intermediário 



COORDENAÇÃO-GERAL DE 1 Coordenador-Geral 101.4 
EDUCAÇÃO 

1 Assessor 102.2 
3 Coordenador 101.3 
2 Gerente de Projeto 101.2 
1 Assistente Intermediário FG-1 

COORDENAÇÃO-GERAL DE PESQUISA 1 Coordenador-Geral 101.4 
E INFORMAÇÃO 

1 Assessor 102.2 
4 Coordenador 101.3 
3 Chefe de Serviço 101.1 
1 Gerente de Projeto 101.2 
2 Assistente Intermediário FG-1 

COORDENAÇÃO-GERAL DE 1 Coordenador-Geral 101.4 
ASSISTÊNCIA 

1 Assessor 102.2 
1 Assessor 101.1 
2 Assistente Intermediário FG-1 

' DIBETORIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS 1 Diretor 101.5 
2 Assessor 102.2 
1 Chefe se Serviço 101.1 
1 Assistente Intermediário FG-1 
1 Gerente de Programa 101.3 

COOREDENAÇÃO-GERAL DE 1 Coordenador-Geral 101.4 
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO 

2 Assessor 102.2 
2 Coordenador 101.3 
1 Assistente Intermediário FG-1 

COORDENAÇÃO-GERAL DE 1 Coordenador-Geral 101.4 
DEMARCAÇÃO 

1 Assessor 102.2 
2 Coordenador 101.3 
1 Assistente Intermediário FG-1 

N / 

Coordenador-Geral 101.4 COORDENAÇAO-GERAL FUNDIARIA 1 
1 Assessor 102.2 
2 Coordenador 101.3 
1 Assistente Intermediário FG-1 

SUBTOTAL DA SEDE 152 

, 
1 Chefe 101.4 MUSEU DO INDIO 
1 Assessor 102.2 
6 Chefe 101.1 
6 Chefe FG-1 



3 Chefe FG-2 

SUBTOTAL DO MUSEU DO ÍNDIO 17 

ADMINISTRAÇÕES EXECUTIVAS 43 Administrador Regional 101.3 
REGIONAIS 

22 Assessor 102.1 
95 Chefe de Serviço 101.1 
258 Assistente Intermediário FG-1 
18 Assistente Intermediário FG-2 
43 Assistente Intermediário FG-3 

SUBTOTAL DAS AERs 464 

, 
Chefe NUCLEOS DE APOIO 13 101.1 

26 Assistente Intermediário FG-2 

SUBTOTAL DOS NUCLEOS 27 

, 
Chefe de Posto Indígena POSTOS INDIGENAS 346 101.1 

SUBTOTAL DOS POSTOS INDÍGENAS 338 

TOTAL GERAL 998 



QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DE 
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

CÓDIGO DAS SITUAÇÃO AWAL SITUAÇÃO NOVA 
UNI1'ÁRIO 

QTDE. VALOR TOTAL QTDE. VALOR TOTAL 

DAS 101.6 6,52 1 6,52 1 6,52 
DAS 101.5 4,94 3 14,82 3 14,82 
DAS 101.4 3,08 20 61,60 17 52,36 
DAS 101.3 1,24 85 105,40 80 99,20 
DAS 101.2 1,11 360 399,60 11 12,21 
DAS 101.1 1,00 157 157,00 476 476,00 

DAS 102.3 1,24 6 7,44 6 7,44 
DAS 102.2 1,11 35 38,85 30 33,30 
DAS 102.1 1,00 13 13,00 27 27,00 

SUBTOTAL 1 680 804,23 651 728,85 

· FG-1 0,31 242 75,02 291 90,21 
FG-2 0,24 42 10,08 50 12,00 
FG-3 0,19 39 7,41 44 8,36 

SUBTOTAL 2 323 92,51 385 110,57 
TOTAL (1 + 2) 1.003 896,74 1.036 839,42 

FUN0RG8G.D0C 



QUADRO DE COMPENSAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO DE 
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

ENTRE A SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 
ÜRÇAMENTO E GESTÃO E A FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, DO 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

CÓDIGO DAS DA SG-MPOG P / FUNAI DA FUNAI P / SG-MPOG 
UNITÁRIO 

QTDE. VALOR TOTAL QTDE. VALOR TOTAL 

DAS 101.4 3,08 3 9,24 
DAS 101.3 1,24 5 6,20 
DAS 101.2 1,11 349 387,39 
DAS 101.1 1,00 319 319,00 

DAS 102.3 1,24 
DAS 102.2 1,11 5 5,55 
DAS 102.1 1,00 14 14,00 

SUBTOTAL 1 333 333,00 362 408,38 

FG-1 0,31 49 15,19 
FG-2 0,24 8 1,92 
FG-3 0,19 5 0,95 

SUBTOTAL 2 62 18,06 0,00 
TOTAL (1 + 2) 395 351,06 362 408,38 

54.32 


