Brasília, 14 de março de 2016.

Boletim de Serviço da FUNAI – Ano 29 – Número 03 – p. 1

SUMÁRIO
Presidência.......................................................................................................................................01
PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 240/PRES, de 10 de março de 2016.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 7.778, de 27 de julho de 2012, considerando a necessidade de implantação do Sistema de
Concessão de Diárias e Passagens – SCDP no âmbito desta Fundação; e considerando que o SCDP atribui ao perfil de
Proponente, a responsabilidade de avaliar a indicação do proposto, a pertinência da missão, efetuando a autorização
administrativa em primeira instância, bem como, aprovação da Prestação de Contas de Viagem, podendo ainda, não aprovar e/ou
solicitar correções na Proposta de Concessão de Diárias e Passagens e Prestação de Contas de Viagem; resolve:
Art. 1º Designar para o encargo de Proponente do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, no âmbito da Coordenação
Regional Médio Purus, o servidor MARCO ANTÔNIO CORDEIRO MATIDIERI, CPF nº 363.298.958-30, matrícula nº
1821787.
Art. 2º Determinar que a Coordenação Regional Médio Purus e sua respectiva Divisão e Serviços prestem o necessário apoio
administrativo e operacional, visando o bom desempenho da missão em causa.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO PEDRO GONÇALVES DA COSTA
Presidente
PORTARIA Nº 241/PRES, de 11 de março de 2016.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 7.778, de 27 de julho de 2012, considerando a necessidade de implantação do Sistema de
Concessão de Diárias e Passagens – SCDP no âmbito desta Fundação; e considerando que o SCDP atribui ao perfil de
Coordenador Financeiro, a responsabilidade de efetuar a execução financeira, gerando os documentos de liquidação (AV) e
pagamento (OB), no SIAFI, podendo ainda, solicitar correções na Proposta de Concessão de Diárias e Passagens; resolve:
Art. 1º Designar para o encargo de Coordenador Financeiro do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, no âmbito da
Coordenação Regional Médio Purus, o servidor JOEL MARTINHO DO NASCIMENTO, CPF nº 614.968.712-00,
matrícula nº 1822862.
Art. 2º Determinar que a Coordenação Regional Médio Purus e sua respectiva Divisão e Serviços prestem o necessário apoio
administrativo e operacional, visando o bom desempenho da missão em causa.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO PEDRO GONÇALVES DA COSTA
Presidente
PORTARIA Nº 242/PRES, de 11 de março de 2016.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 7.778, de 27 de julho de 2012, e tendo em vista o que consta no
Processo nº 08620.036423/2015-67, resolve:
Art. 1º Conceder Jornada de Trabalho de 30 horas semanais, no período de 18 de janeiro a 04 de abril de 2016, à servidora
RAQUEL DA SILVA VIEIRA, Agente em Indigenismo, NI-A-III, matrícula nº 1497311, lotada Coordenação Regional de
Roraima-RR, de acordo com o art. 5º da Medida Provisória 2.174-28, de 24 de agosto de 2001.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO PEDRO GONÇALVES DA COSTA
Presidente

Os atos aqui publicados têm validade jurídica na forma do disposto no Decreto nº 96.496, de 12 de agosto de 1988, ressalvados aqueles de publicação obrigatória
no Diário Oficial da União, e deverão ser registrados e cumpridos independentemente de qualquer comunicação ou expediente complementar.
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PORTARIA Nº 243/PRES, de 11 de março de 2016.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 7.778, de 27 de julho de 2012, com base na alínea “b” do inciso III do parágrafo único do art.
36 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e tendo em vista o que consta no Processo nº 08620.063060/2015-32, resolve:
Art. 1º Remover, a pedido, o servidor ANTONIO CARLOS MUGE CABRAL, Agente de Indigenismo, NI-A-IV, matrícula nº
1955504, da Coordenação Regional de Tapajós-PA para a Coordenação Técnica em Belém-PA, subordinada à Coordenação
Regional do Baixo Tocantins-PA.
Art. 2º Estabelecer o período de 30 (trinta) dias, incluindo o trânsito, a partir da publicação desta Portaria, para que o servidor se
apresente na nova unidade de lotação.
Art. 3º Será facultado ao servidor declinar do prazo estabelecido no artigo anterior.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO PEDRO GONÇALVES DA COSTA
Presidente

Os atos aqui publicados têm validade jurídica na forma do disposto no Decreto nº 96.496, de 12 de agosto de 1988, ressalvados aqueles de publicação obrigatória
no Diário Oficial da União, e deverão ser registrados e cumpridos independentemente de qualquer comunicação ou expediente complementar.

