
Em atendimento ao disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, alterado pelo Decreto nº 10.310, de 2 de abril de 

2020, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, e determina que os órgãos e as entidades 

divulgarão em seu sítio eletrônico, até 31 de julho de 2020, a listagem com os atos normativos inferiores a decreto, divulgamos 

abaixo a listagem de atos normativos vigentes na Fundação Nacional do Índio até a presente data.   

Esclarecemos que em cumprimento ao disposto no art. 14 do referido decreto, foi editada a Portaria nº 771/PRES, de 06 de julho 
2020, fixando os prazos para a publicação das normas revisadas e consolidadas por pertinência temática. Os resultados desse 
trabalho serão divulgados neste espaço conforme prazos estabelecidos na referida Portaria.  

Para mais informações, entre em contato com Funai, preferencialmente, por meio de formulário de sugestão disponível no Sistema 

de Ouvidorias do Poder Executivo federal - e-Ouv. 

 

Classificação do 
normativo 

Número do 
Normativo 

Data de 
Publicação 

Origem Ementa 
Meio de 

Publicação 

Portaria 01 
13 de fevereiro 

de 1968 
Inspetoria Regional 

da FNI 

Estabelece que as concessões de 
salário família, licenças especiais, 
licença para tratamento de saúde e 
averbações na Caixa Econômica 
Federal, ficarão a cargo da Inspetoria 
Regional e homologada pela Diretoria 
da Fundação Nacional do Índio. 

Boletim 
Administrativon.0 6, 

16 de setembro 
de 1968, p. 22 



Portaria 16 
23 de maio de 

1968 
Presidência da FNI 

Define as atribuições dos Diretores de 
Departamento da FNI. 

Boletim 
Administrativon.0 1, 

28 de junho de 
1968, p.06 

Portaria 17 
27 de maio de 

1968 
Presidência da FNI 

Determina o procedimento de 
substituição dos Diretores de 
Departamento e Secretaria Executiva. 

Boletim 
Administrativon.0 1, 

28 de junho de 
1968, p.15 

Portaria 22 
24 de junho de 

1968 
Delegacia 

Ministerial da FNI 

Estabelece critérios para a concessão 
de diárias aos servidores da FNI que 
se deslocarem de sua sede de 
trabalho a 
serviço. 

DOU, Seção     I, 
Parte    I,    18    de 
julho     de    1968, 

p.6112-6113 

Portaria 48 
26 de junho de 

1968 
Presidência da FNI 

Estabelece critérios para a concessão 
de ajuda de custo e diárias ao 
empregado da FNI destacado para o 
desempenho de missões fora da sede 
da respectiva unidade. 

Boletim 
Administrativo   n. 
05.  30 de agosto 
de 1968, p.03-06 



Portaria 238 
22 de julho de 

1968 
Ministério do 

Interior 

Aprova as Normas Provisórias sobre 
Pessoal da Fundação Nacional do 
Índio. 

DOU, Seção I, 
Parte I, 29 de julho 
de 1968, p. 6486 

Portaria 08 
24 de julho de 

1968 
Inspetor Regional 

Proíbe os funcionários da Fundação 
Nacional do Índio, com exercício na 
sede da 2ª Inspetoria Regional. 

Boletim 
Administrativo n.06,       

16       de 
setembro           de 

1968, p.19 

Ordem de Serviço 08 
16 de agosto de 

1968 
Presidência da FNI 

Determina o horário de expediente da 
repartição. 

Boletim 
Administrativon.0 6, 

16 de setembro 
de 1968, p.18 

Ordem de Serviço 10 
26 de agosto de 

1968 
Presidência da FNI 

Baixa normas sobre a Renda 
Indígena, conforme instruções 
recebidas do Sr. Diretor Administrativo 
da FNI. 

Boletim 
Administrativon.0 6, 

16 de setembro 
de 1968, p.19 



Portaria 49 
26 de agosto de 

1968 
Presidência da FNI 

Estabelece normas de procedimentos 
sobre adiantamentos e respectivas 
prestações de contas. 

Boletim 
Administrativon.0 5, 

30 de agosto de 
1968, p.09-12 

Portaria 66 
20 de setembro 

de 1968 
Presidência da FNI 

Baixa instruções sobre visitas de 
pessoas estranhas ao quadro da FNI 
às áreas indígenas. 

Boletim 
Administrativo. 

n.07,       30       de 
setembro           de 

1968, p.15-16 

Ordem de Serviço 21 
25 de setembro 

de 1968 
Presidência da FNI 

Baixa normas sobre o ponto de 
servidores da FNI. 

Boletim 
Administrativon.0 7, 

30 de setembro 
de 1968, p.19-21 

Portaria 89 
19 de novembro 

de 1968 
Presidência da FNI 

Baixa normas para o funcionamento 
de Equipe de Administração 
Patrimoniais – E.A.P. da Diretoria 
Administrativa. 

Boletim 
Administrativo n.15,       

20       de 
dezembro          de 

1968, p.09-12 



Portaria 105 
12 de dezembro 

de 1968 
Presidência da FNI 

Altera a Portaria nº 17, de 27 de maio 
de 1968, que determina o 
procedimento de substituição dos 
Diretores de Departamento e 
Secretaria Executiva. 

Boletim 
Administrativo n.15,       

20       de 
dezembro          de 

1968, p.07 

Portaria 08 
12 de janeiro de 

1970 
  

Disciplina a concessão de 
alimentação aos índios recrutados 
para integrarem a Guarda Rural 
Indígena – GRIN, 
durante o e o período de treinamento 
e estágio prático de policiamento. 

Boletim 
Administrativo n.02, 

p. 2 

Portaria 29 
24 de agosto de 

1970 
2ª Delegacia 

Regional 

Baixa Normas Gerais de Serviço 
Interno, com a finalidade de fiscalizar 
o andamento do expediente geral da 
2ª Delegacia Regional. 

Boletim 
Administrativo n.30, 

p.5 

Portaria 332 
31 de agosto de 

1970 
Presidência da FNI 

Disciplina a concessão de diárias aos 
servidores que se deslocarem a 
serviço da FNI. 

Separata            do 
Boletim 

Administrativo 
n.30, p.1-4 



Portaria 356 
25 de setembro 

de 1970 
Presidência da FNI 

Disciplina os afastamentos dos 
servidores lotados nas unidades 
descentralizadas da FNI. 

Boletim 
Administrativo n.37, 

p.1 

Portaria 434 
11 de dezembro 

de 1970 
Presidência da FNI 

Aprova as normas para 
funcionamento, exploração e 
manutenção das telecomunicações da 
FNI. 

Boletim 
Administrativo n.38, 

p.1 

Portaria 441 
14 de dezembro 

de 1970 
Presidência da FNI 

Torna nulo de pleno direito o § único 
do I, da Portaria nº 29, de 24 de 
agosto de 1970. Determina que as 
estações de radiocomunicação 
coletoras, localizadas nas sedes das 
Delegacias Regionais, Ajudâncias, 
Parques Indígenas e outras passam a 
ser vinculadas à Estação de 
Radiocomunicação da Administração 
Central da FNI em Brasília. 

Boletim 
Administrativo n.60, 

p.1 



Portaria 446 
18 de dezembro 

de 1970 
Presidência da FNI 

Baixa normas referentes aos atos a 
serem expedidos pelas autoridades 
da FNI. 

Boletim 
Administrativo n.60, 

p.2-4 

Portaria 1,137 
30 de novembro 

de 1972 
Ministério do 

Interior 

Aprova o anexo Regulamento para 
concessão de Medalha de Mérito 
Indigenista, instituída pelo Decreto nº 
71.258, de 13 de outubro de 1972. 

DOU, Seção I, 
Parte I, v.110, 
n.237, 14 de 
dezembro de 

1972, p.11238 

Instrução 
Normativa 

06 
15 de dezembro 

de 1972 

Departamento 
Geral de 

Patrimônio 
Indígena da FNI 

Aprova as Normas e Procedimentos 
que definem e regulam todas as 
atividades administrativas da Artíndia 
e respectivas lojas. 

Boletim 
Administrativo n.81, 

p.3-8 

Portaria 127 
19 de dezembro 

de 1972 
Presidência da FNI 

Determina o uso obrigatório por parte 
de motoristas e contínuos de traje de 
passeio completo. 

Boletim 
Administrativo 

n.81, p.1-2 



Portaria 220/N 
13 de janeiro de 

1975 
Presidência da 

Funai 

Atribui ao DGA a implantação do 
Plano de Classificação de Cargos e 
Salários, bem como o Manual de 
Administração de Recursos Humanos 

Boletim Informativo, 
v.14, sep. 25, 27 de 

novembro de 
1981. p.01 

Portaria 522/N 
19 de setembro 

de 1978 
Presidência da 

Funai 

Atribui as unidades executivas 
regionais além das atividades próprias 
constantes no Regimento, as 
relacionadas com a administração do 
patrimônio indígena. 

Boletim Informativo, 
v.14, sep. 25, 27 de 

novembro de 
1981. p.05 

Portaria 539/N 
18 de dezembro 

de 1978 
Presidência da 

Funai 

Altera o horário da jornada de 
trabalho, previsto na Portaria nº 
381/N, de 29 de julho de 1976. 
Revoga a Portaria nº 473/N, de 01 de 
dezembro de 1977. 

Boletim 
Administrativo, 

v.12, sep. 01, 04 
de janeiro de 

1979.p.4 

Norma     
Presidência da 

Funai 

Estabelece normas e procedimentos 
que define o funcionamento das 
unidades coordenadoras e executivas 
de projetos e atividades do patrimônio 
indígena. 

Boletim 
Administrativo, 

v.12, sep. 01, 04 
de janeiro de 
1979.p.13-17 



Instrução 
Administrativa 

01 
05 de fevereiro 

de 1979 

Diretoria do 
Departamento 

Geral de 
Administração 

Estabelece procedimentos para venda 
e assinatura da Revista de Atualidade 
Indígena. 

Boletim 
Administrativo, 

v.12, sep. 05, 08 
de março de 
1979.p.23 

Portaria 563/N 
28 de março de 

1979 
Presidência da 

Funai 
Estabelece a carga horária de 
trabalho para os servidores da Funai. 

Boletim 
Administrativo, 

v.12, sep. 07, 09 
de abril de 1979. 

p.03 

Instrução 
Administrativa 

02/N 
21 de maio de 

1979 

Diretoria do 
Departamento 

Geral de 
Administração 

Aprova as normas sobre concessão 
de férias. 

Boletim 
Administrativo, 

v.12, n.10, 24 de 
maio de 1979.p.18-

19 

Portaria 568/N 
06 de junho de 

1979 
Presidência da 

Funai 

Aprova as normas para realização de 
Baixa, Alienação e Rejeição de Bens 
Móveis. 

Boletim 
Administrativo, 

v.12, sep.13, 06 
de julho de 

1979.p.01-05 



Portaria 570/N 
15 de junho de 

1979 
Presidência da 

Funai 
Aprova as normas da Sistemática de 
Passagem de Responsabilidade 

Boletim 
Administrativo, 

v.12, sep.13, 06 
de julho de 
1979. p.06 

Portaria 571/N 
20 de junho de 

1979 
Presidência da 

Funai 

Estabelece procedimentos para 
deslocamento de servidores e 
concessão de diárias. 

Boletim 
Administrativo, 

v.12, sep.13, 06 
de julho de 

1979.p.07-09 

Portaria 595/N 
27 de setembro 

de 1979 
Presidência da 

Funai 
Aprova as normas para a Seção de 
Protocolo e Arquivo/DSG/DGA. 

Boletim 
Administrativo, 

v.12, sep. 20, 15 

Portaria 598/N 
03 de outubro de 

1979 
Presidência da 

Funai 

Aprova as normas que disciplinam o 
processo de Avaliação do 
Desempenho, Promoção por 
Merecimento e Promoção por 
Antiguidade dos Servidores da Funai. 

Boletim 
Administrativo, 

v.12, Ed. especial, 
26  de outubro 

de 1979. p.01-04 



Portaria 619/N 
20 de dezembro 

de 1979 
Presidência da 

Funai 

Estabelece procedimentos para 
concessão de diárias de alimentação 
e 
pousa para servidores da Funai 

Boletim 
Administrativo, 

v.14, sep. 25, 27 de 
novembro de 1981. 

p.06 

Instrução 
Administrativa 

01/N 
04 de janeiro de 

1980 

Departamento 
Geral de 

Administração 

Aprova as instruções destinadas a 
regular o processamento das 
reclassificações dos servidores da 
Funai 

Boletim 
Administrativo, 

v.13, Ed. especial, 
01   de   fevereiro, 

1980, p.10-11 

Instrução 
Normativa 

02/N 
09 de janeiro de 

1980 

Departamento 
Geral de 

Administração 

Estabelece os procedimentos para o 
gozo de férias dos servidores da 
Funai. 

Boletim 
Administrativo, 

v.13, Ed. especial, 
01   de   fevereiro, 

1980, p.11-12 

Portaria 626/N 
23 de janeiro de 

1980 
Presidência da 

Funai 
Estabelece procedimentos para 
transferência de servidores. 

Boletim 
Administrativo, 

v.13, Ed. especial, 
01   de   fevereiro, 

1980, p.5-6 



Portaria 631/N 
30 de janeiro de 

1980 
Presidência da 

Funai 

Estabelece procedimentos para 
classificação dos equipamentos e 
materiais permanentes. 

Boletim 
Administrativo, 

v.13, Ed. especial, 
01   de   fevereiro, 

1980, p.7-8 

Portaria 645/N 
25 de fevereiro 

de 1980 
Presidência da 

Funai 
Estabelece procedimentos para coleta 
de dados das áreas indígenas. 

Boletim 
Administrativo, 

v.13, Sep. n.06, 28 
de   março, 1980, 

p.3-4 

Portaria 658/N 
02 de maio de 

1980 
Presidência da 

Funai 

Estabelece critérios para obtenção de 
financiamento por força do Convênio 
CEF/Funai. 

Boletim 
Administrativo, Ed. 
Especial, v.13,  05 
de   junho,   1980, 

p.01-07, de   junho,   
1980, p.02-03 

Portaria 659/N 
06 de maio de 

1980 
Presidência da 

Funai 
Determina os procedimentos para 
fretamentos de aeronaves na Funai. 

Boletim 
Administrativo, 

v.13, sep. n.12, 27 



Portaria 661/N 
14 de maio de 

1980 
Presidência 

Fixa as taxas pelo das pastagens e 
aguadas no Parque do Araguaia – 
PQARA para o exercício de 1980. 

Boletim 
Administrativo, 

v.13, sep. n.12, 27 
de   junho,   1980, 

p.03-04 

Portaria 664/N 
28 de maio de 

1980 
Presidência 

Determina os procedimentos para 
admissão de servidores para a Funai. 

Boletim 
Administrativo, 

v.13, sep. n.12, 27 
de   junho, 1980, 

p.05 

Portaria 670/N 
10 de junho de 

1980 
Presidência 

Estabelece procedimentos para 
transferências de servidores. 

Boletim 
Administrativo, 

v.13, sep. n.12, 27 
de   junho, 1980, 

p.07 

Portaria 678/N 
26 de junho de 

1980 
Presidência da 

Funai 

Estabelece procedimentos para 
contenção de despesas entre as 
unidades departamentais e regionais 
da Funai. 

Boletim 
Administrativo, 

v.13, ed. especial, 
04 de julho de 
1980. p.01-02 



Portaria 683/N 
31 de julho de 

1980 
Presidência da 

Funai 
Aprova os critérios de Avaliação e 
Metodologia de Aplicação. 

Boletim 
Administrativo, 

v.13, sep. 016, 29 
de agosto de 1980. 

p.04 

Instrução 
Administrativa 

05/N 
11 de agosto de 

1980 

Departamento de 
Administração da 

Funai 

Aprova as normas sobre concessão 
de férias. 

Boletim 
Administrativo, 

v.13, sep. 016, 29 
de agosto de 1980. 

p.11 

Portaria 711/N 
27 de fevereiro 

de 1981 
Presidência da 

Funai 
Normas para concessão de diárias - 

Instrução 01/N 
11 de março de 

1981 
Superintendência 

Administrativa 

Estabelece procedimentos para 
contenção de despesas entre as 
unidades departamentais e regionais 
da Funai. 

Boletim, 
Informativo, 

v.14,n.especial, 26   
de março de 
1981,p.05-06 



Portaria 714/N 
17 de março de 

1981 
Presidência da 

Funai 
Determina procedimentos para a 
distribuição das aeronaves da Funai. 

Boletim Informativo, 
v.14, n. especial, 
26   de março de 

1981, p.03-04 

Instrução 
Normativa 

02/E 
19 de março de 

1981 
Superintendência 

Administrativa 

Estabelece procedimentos para a 
tripulação permanente das aeronaves 
da Funai 

Boletim Informativo, 
v.14, n. especial, 
26   de março de 

1981, p.07-10 

Portaria 722/N 
30 de abril de 

1981 
Presidência da 

Funai 

Estabelece procedimentos para o 
controle de documentos sigilosos 
recebidos e expedidas pela Funai 

Boletim Informativo, 
v.14, n. especial, 
08   de maio de 

1981, p.01 

Portaria 723/N 
07 de maio de 

1981 
Presidência da 

Funai 
Altera os itens 2.5 e 2.6 da Portaria nº 
711/N, de 27 de fevereiro de 1981. 

Boletim Informativo, 
v.14, n. especial, 

08   de 
maio de 1981, 

p.01-02 



Comunicação de 
Serviço 

75 
03 de agosto de 

1981 
3ª Delegacia 

Regional 

Estabelece procedimentos para 
obtenção de documentos de 
reconhecimento aos índios. 

Boletim Informativo, 
v.14, n.17, 11    de 

setembro de 
1981, p.21 

Portaria 729/N 
05 de agosto de 

1981 
Presidência da 

Funai 

Estabelece critérios para seleção de 
servidores da Funai para fazerem 
cursos no país e no exterior. 

Boletim Informativo, 
v.14, n.17, 11    de 
setembro de 1981, 

p.01-02 

Portaria 730/N 
18 de agosto de 

1981 
Presidência da 

Funai 
Altera o anexo da Portaria 711/N de 
fevereiro de 1981. 

Boletim Informativo, 
v.14, n.17, 11    de 
setembro de 1981, 

p.02 

Portaria 731/N 
20 de agosto de 

1981 
Presidência da 

Funai 
Aprova a rotina de celebração e 
execução de convênios. 

Boletim Informativo, 
v.14, n.17, 11    de 

setembro de 
1981, p.04 



Portaria 732/N 
25 de agosto de 

1981 
Presidência da 

Funai 

Fixa limites para cálculos das 
despesas dos programas de 
treinamento, recrutamento e seleção 
de pessoal da Funai. 

Boletim Informativo, 
v.14, n.17, 11    de 
setembro de 1981, 

p.04 

Portaria 733/N 
26 de agosto de 

1981 
Presidência da 

Funai 

Determina que os assuntos referentes 
aos Projetos Especiais sejam 
repassados à Superintendência 
Administrativa para estudos e 
encaminhados à Presidência da 
Funai. 

Boletim Informativo, 
v.14, n.17, 11    de 

setembro de 
1981, p.05 

Instrução 
Administrativa 

03 
10 de setembro 

de 1981 
Diretoria do DGA 

Aprova as normas sobre a concessão 
de férias dos servidores da Funai. 

Boletim Informativo, 
v.14, n.23, 30    de 

setembro de 
1981, p.15-16 

Portaria 737/N 
29 de outubro de 

1981 
Presidência da 

Funai  

Baixa o Regulamento da 
Administração Financeira e 
Patrimonial das Lojas Artíndia. 

Boletim Informativo, 
v.14, n.24, 13 de 

novembro de 1981, 
p.03 



Portaria 744/N 
08 de fevereiro 

de 1982 
Presidência da 

Funai 
Aprova as normas de avaliação de 
desempenho. 

Boletim Informativo, 
v.15, n.03, 19   de 
fevereiro de 1982, 

p.01-05 

Portaria 760/N 
24 de maio de 

1982 
Presidência da 

Funai 

Estabelece critérios para obtenção de 
financiamento por força do Convênio 
Funai/CEP. Revoga a Portaria nº 
721/N, de 30 de abril de 1981. 

Boletim Informativo, 
v.15, n.11, 18   de 

junho de 1982, 
p.02-05 

Portaria 773/N 
12 de julho de 

1982 
Presidência da 

Funai 

Aprova a rotina de celebração e 
execução de convênios. Revoga a 
Portaria nº 731/N, de 20 de agosto de 
1981. 

Boletim Informativo, 
v.15, n.14, 30   de 

junho de 1982, 
p.06-07 

Portaria 774/N 
12 de julho de 

1982 
Presidência da 

Funai 

Proíbe a aquisição, uso e a 
disseminação de bebidas alcóolicas 
para índios em áreas indígenas em 
todo território nacional. 

Boletim Informativo, 
v.15, n.14, 30   de 

junho de 1982, p.07 



Portaria 778/N 
04 de agosto de 

1982 
Presidência da 

Funai 
Aprova o Sistema de Controle de 
Obras. 

Boletim Informativo, 
v.15, n.16, 27   de 
agosto de 1982, 

p.02 

Portaria 779/N 
05 de agosto de 

1982 
Presidência da 

Funai 

Dispõe sobre a Supervisão de Ensino 
nas Unidades Executivas Regionais 
da Funai. 

Boletim Informativo, 
v.15, n.16, 27   de 
agosto de 1982, 

p.03-09 

Portaria 781/N 
12 de agosto de 

1982 
Presidência da 

Funai 

Estabelece o calendário escolar das 
atividades previstas no plano 
curricular da Escola. 

Boletim Informativo, 
v.15, n.16, 27   de 
agosto de 1982, 

p.09-11 

Portaria 786/N 
23 de setembro 

de 1982 
Presidência da 

Funai 
Aprova as normas de enquadramento 
do pessoal da Funai. 

Boletim Informativo, 
v.15, n.18, 24     de 
setembro de 1982, 

p.01-03 



Portaria 787/N 
05 de outubro de 

1982 
Presidência da 

Funai 

Aprova a documentação referente ao 
Subsistema de Referência de 
Legislação – SRL da Funai. 

Boletim Informativo, 
v.15, n.19, 15     de 
outubro de 1982, 

p.01-03 

Portaria 788/N 
11 de outubro de 

1982 
Presidência da 

Funai 

Fixa normas da Organização Didática 
nos Estabelecimentos de Ensino da 
Funai. 

Boletim Informativo, 
v.15, 

n.19, 15     de 
outubro de 1982, 

p.03-11 

Portaria 790/N 
19 de outubro de 

1982 
Presidência da 

Funai 

Estabelece diretrizes gerais para 
elaboração e apresentação de planos 
e/ ou projetos educacionais. 

Boletim Informativo, 
v.15, n.22, 26     de 

novembro de 
1982, p.01-17 

Portaria 802/N 
14 de janeiro de 

1983 
Presidência da 

Funai 

Determina procedimentos para 
redução de gastos nas unidades 
centrais e regionais da Funai 

Boletim Informativo, 
v.16, n.02, 28   de 
janeiro de 1983, 

p.02 



Portaria 803/N 
17 de janeiro de 

1983 
Presidência da 

Funai 

Determina o cumprimento das 
instruções normativas para 
administração da Casa do Índio de 
Brasília 

Boletim Informativo, 
v.16, n.02, 28   de 
janeiro de 1983, 

p.02-06 

Portaria 807/N 
10 de fevereiro 

de 1983 
Presidência da 

Funai 
Estabelece procedimentos para a 
transferência de servidores. 

Boletim Informativo, 
v.16, n.03, 18   de 
fevereiro de 1983, 

p.03 

Portaria 809/N 
01 de março de 

1983 
Presidência da 

Funai 

Fixa as taxas pelo uso das pastagens, 
aguadas, no Parque Indígena do 
Araguaia – PQARA. 

Boletim Informativo, 
v.16, n.06, 25   de 
março de 1983, 

p.01 

Portaria 811/N 
04 de março de 

1983 
Presidência da 

Funai 
Determina procedimentos para o 
programa de estágios da Funai 

Boletim Informativo, 
v.16, 

n.06, 25   de março 
de 1983, p.02-04 



Portaria 836/N 
03 de agosto de 

1983 
Presidência da 

Funai 

Torna nula toda e qualquer 
declaração fornecida pela Funai que 
reconheça ou designe lideranças 
indígenas. 

Boletim Informativo, 
v.16, n.16, 26 de 
agosto de 1983, 

p.01 

Portaria 838/N 
19 de agosto de 

1983 
Presidência da 

Funai 

Aprova o formulário de comprovação 
de regularidade perante a Biblioteca 
“Curt Nimuendaju” 

Boletim Informativo, 
v.16, n.16, 26 de 
agosto de 1983, 

p.01 

Portaria 839/N 
23 de agosto de 

1983 
Presidência da 

Funai 
Estabelece procedimentos para 
deslocamento de servidor a serviço. 

Boletim Informativo, 
v.16, n.17, 26 de 

setembro de 
1983, p.01-02 

Portaria 886/N 
15 de dezembro 

de 1983 
Presidência da 

Funai 
Estabelece procedimentos para 
transferência de servidores. 

Boletim Informativo, 
v.16, n.24, 30   de 

dezembro de 
1983, p.01-02 



Portaria 887/N 
19 de dezembro 

de 1983 
Presidência da 

Funai 
Aprova a concessão de bolsas de 
estudo no âmbito da Funai. 

Boletim Informativo, 
v.16, n.24, 30   de 

dezembro de 
1983, p.02-08 

Portaria 898/N 
27 de fevereiro 

de 1984 
Presidência da 

Funai 
Aprova as normas para as Frentes de 
Atração. 

Boletim 
Informativo, v.17, 
n.04, 28 de março 
de 1984, p.01-04 

Portaria 1626/ E 
07 de março de 

1984 
Presidência da 

Funai 

Determina procedimentos para a 
atualização e controle das atividades 
de pesquisa científica e de 
comunicação social em áreas 
indígenas. 

Boletim Informativo, 
v.17, n.04, 26 de 
março de 1984, 

p.09 

Portaria 908/N 
02 de julho de 

1984 
Presidência da 

Funai 

Dispõe que os servidores de 
entidades que desempenham, a título 
extraordinário, funções de magistério, 
no âmbito interno e para efeito de 
treinamento, recrutamento e seleção, 
não terão direito ao pagamento por 
aula ministrada. Revoga a Portaria nº 
732/N, de 25 de agosto de 1981. 

Boletim Informativo, 
v.17, n.07, 31 de 

julho de 1984, p.01-
02 



Portaria 911/N 
19 de julho de 

1984 
Presidência da 

Funai 

Baixa normas para a fixação de taxa 
para trânsito de animais, na área 
indígena da Fazenda São Marcos – 
RR, no exercício de 1984. 

Boletim Informativo, 
v.17, n.07, 31 de 

julho de 1984, p.02-
03 

Portaria 912/N 
31 de julho de 

1984 
Presidência da 

Funai 
Aprova normas para a Frente de 
Atração. 

Boletim Informativo, 
v.17, n.07, 31 de 

julho 
de 1984, p.03-09 

Portaria 913/N 
06 de agosto de 

1984 
Presidência da 

Funai 

Aprova o Termo de Ocorrência e 
Apreensão de Aparelhos e Produtos 
de Caça e Pesca, em áreas 
indígenas. 

Boletim Informativo, 
v.17, n.08, 30 de 

setembro de 
1984, p.02-04 

Portaria 916/N 
21 de agosto de 

1984 
Presidência da 

Funai 
Determina procedimentos para 
deslocamento de servidores. 

Boletim Informativo, 
v.17, n.08, 30 de 

setembro de 
1984, p.04-07 



Instrução Técnica 04 
05 de setembro 

de 1984 
Superintendência 

Executiva 

Baixa normas destinadas a orientar as 
Diretorias, órgãos executivos 
regionais e servidores da Funai sobre 
a aquisição de material, uso de 
aparelhos de comunicação, 
recebimento de diárias, assistência 
médico-social e outros benefícios. 

Boletim Informativo, 
v.17, n.10, 19 de 

setembro de 1984, 
p.19-20 

Portaria 942/N 
16 de janeiro de 

1985 
Presidência da 

Funai 

Aprova o Regulamento para 
Concessão de Autorização de 
Ingresso em Área Indígena para 
Atividade de 
Pesquisas Científicas. 

Boletim de Serviço, 
n.02, 16 de janeiro 

de 
1985. p.27-31 

Portaria 949/N 
12 de fevereiro 

de 1985 
Presidência da 

Funai 
Aprova as normas sobre transferência 
de servidores da FUNAI. 

Boletim de Serviço, 
n.06, 12 de 
fevereiro de 

1985. p.57-63 

Comunicação de 
Serviço 

56 
02 de abril de 

1985 
9ª Delegacia 

Regional 

Determina procedimentos para o 
cumprimento da carga horária de 
trabalho, bem como orientações sobre 
o deslocamento de servidores da 9ª 
DR. 

Boletim de Serviço, 
n.18, 07 de abril de 

1985. p.74 



Comunicação de 
Serviço 

41 
11 de abril de 

1985 
1ª Delegacia 

Regional 

Disciplina o Registro de Ponto e a 
Prestação de Serviços dos servidores 
lotados na 1ª DR. 

Boletim de Serviço, 
n.18, 07 de abril de 

1985. p.65-66 

Comunicação de 
Serviço 

69 
11 de abril de 

1985 
9ª Delegacia 

Regional 

Estabelece que toda documentação 
originária de Postos Indígenas, Casa 
do Índio, servidores de saúde, 
educação e desenvolvimento 
comunitário, seja dirigida ao Setor de 
Assistência ao Índio e  após análise e 
pareceres ao Delegado para 
providências. 

Boletim de Serviço, 
n.18, 07 de abril de 

1985. p.78 

Comunicação de 
Serviço 

35 
12 de abril de 

1985 

Administração do 
Parque Indígena do 

Araguaia 

Estabelece procedimentos para 
apresentação das prestações de 
contas dos recursos orçamentários, 
renda indígena, bem como 
balancetes. 

Boletim de Serviço, 
n.13, 23 

de abril de 1985. 
p.56 

Comunicação de 
Serviço 

42 
12 de abril de 

1985 
1ª Delegacia 

Regional 
Disciplina o trânsito de servidores na 
área de jurisdição da1ª DR. 

Boletim de Serviço, 
n.18, 07 de abril de 

1985. 
p.67 



Portaria 954/N 
18 de abril de 

1985 
Presidência da 

Funai 

Determina a todos os titulares de 
Delegacias e Parques, a adoção de 
providências junto aos setores 
responsáveis, com vistas a trazer 
atualizados os assentamentos e 
registros necessários a elaboração 
das prestações de contas, para a 
Sede. 

Boletim de Serviço, 
n.17, 30 de abril de 

1985. p.07-08 

Comunicação de 
Serviço 

38 
07 de maio de 

1985 
Administração do 

PQARA 

Determina procedimentos para 
controle dos materiais e bens 
existentes no depósito do PQARA. 

Boletim de Serviço, 
n.21, 28 de maio de 

1985. p.79 

Portaria 956/N 
17 de maio de 

1985 
Presidência da 

Funai 

Estabelece normas técnicas, editoriais 
e gráficas para a elaboração do 
Boletim de Serviço da Funai. 

Boletim de Serviço, 
n.20, 21de maio de 

1985. p.06-08 

Portaria 958/N 
21 de maio de 

1985 
Presidência da 

Funai 

Determina procedimentos para 
concessão de diárias e 
deslocamentos fora das áreas de 
jurisdição. 

Boletim de Serviço, 
n.20, 21 de maio de 

1985. 
p.43 



Portaria 961/N 
23 de maio de 

1985 
Presidência da 

Funai 
Aprova norma de ação do Setor de 
Transportes Aéreos. 

Boletim de Serviço, 
n.21, 28 de maio de 

1985. p.07-08 

Instrução 
Normativa 

01 
23 de maio de 

1985 
Superintendência 

Executiva 

Estabelece que a tripulação das 
aeronaves serão as determinadas 
pela SUPEX. 

Boletim de 
Serviço, n.21, 28 
de maio de 1985. 

p.33-51 

Comunicação de 
Serviço 

59 
24 de maio de 

1985 
1ª Delegacia 

Regional 

Normatiza a concessão de licença por 
período de atividades de campo por 
servidores lotados na sede da 1ª DR. 

Boletim de Serviço, 
n.24, 18 de junho 

de 1985. 
p.24 

Instrução Técnica 
Executiva 

34 
27 de maio de 

1987 

Diretoria de 
Assistência ao 

Índio 

Determina procedimentos para a 
tramitação de expediente fora da 
Diretoria. 

Boletim de Serviço, 
n.22, 04 de junho 

de 1985. 
p.24 



Instrução Técnica 
Executiva 

36 
31 de maio de 

1985 

Diretoria de 
Assistência ao 

Índio 

Determina procedimentos para as 
consultas médico-odontológicas, 
ambulatoriais, internações 
hospitalares, exames médicos e 
outros. 

Boletim de Serviço, 
n.22, 04 de junho 

de 1985. p.24 

Comunicação de 
Serviço 

211 
04 de junho de 

1985 
10ª Delegacia 

Regional 

Recomenda as observações para as 
normas de conservação e limpeza dos 
equipamentos da 10ª DR. 

Boletim de Serviço, 
n.24, 18 

de junho de 1985. 
p.21 

Portaria 963/N 
05 de junho de 

1985 
Presidência da 

Funai 
Estabelece critérios para o 
ressarcimento de despesas. 

Boletim de Serviço, 
n.23, 11 de junho 

de 1985. 
p.02 

Portaria 964/N 
10 de junho de 

1985 
Presidência da 

Funai 

Estabelece procedimentos para o 
custeio das atividades de 
administração assistência às 
comunidades indígenas. 

Boletim de Serviço, 
n.23, 11 

de junho de 1985. 
p.03-06 



Comunicação de 
Serviço 

95/NP 
15 de agosto de 

1985 
Delegacia Regional 

- 5ª DR 

Determina as condições para 
utilização dos aparelhos telefônicos 
da 5ª DR 

Boletim de Serviço, 
n.37, 17 de 

setembro de 1985. 
p.17 

Comunicação de 
Serviço 

96/NP 
16 de agosto de 

1985 
Delegacia Regional 

- 5ª DR 

Disciplina a movimentação de viaturas 
da Sede e Postos Indígenas da 5ª 
DR. 

Boletim de Serviço, 
n.37, 17 de 

setembro de 1985. 
p.18-19 

Comunicação de 
Serviço 

97/NP 
16 de agosto de 

1985 
Delegacia Regional 

- 5ª DR 

Disciplina o deslocamento de 
servidores dos Postos indígenas e da 
Sede – 5ª DR 

Boletim de Serviço, 
n.37, 17 de 

setembro de 1985. 
p.19 

Comunicação de 
Serviço 

98/NP 
16 de agosto de 

1985 
Delegacia Regional 

- 5ª DR 

Estabelece os critérios para 
tramitação dos documentos na Sede 
da 5ª DR. 

Boletim de Serviço, 
n.37, 17 de 
setembro de 

1985. p.20-21 



Comunicação de 
Serviço 

99/NP 
16 de agosto de 

1985 
Delegacia Regional 

- 5ª DR 

Determina os procedimentos para 
substituição de chefias de Postos 
Indígenas da 5ª DR. 

Boletim de Serviço, 
n.37, 17 de 
setembro de 
1985. p.21 

Comunicação de 
Serviço 

100/N P 
16 de agosto de 

1985 
Delegacia Regional 

- 5ª DR 

Determina o prazo para cumprimento 
de deslocamento de servidores da 5ª 
DR. 

Boletim de Serviço, 
n.37, 17 de 
setembro de 
1985. p.22 

Comunicação de 
Serviço 

101/N P 
16 de agosto de 

1985 
Delegacia Regional 

- 5ª DR 

Determina que o Setor Administrativo 
da 5ª DR, promova junto ao Núcleo de 
Material e Patrimônio, a implantação 
da sistemática de compras. 

Boletim de Serviço, 
n.37, 17 

de setembro de 
1985. p.22 

Portaria 971/N 
28 de agosto de 

1985 
Presidência da 

Funai 

Determina que todas atividades de 
Saúde Indígena, promovida pela 
Funai sejam realizadas em estreita 
articulação com a Divisão de Saúde. 

Boletim de Serviço, 
n.35, 03 de 
setembro de 
1985. p.02 



Portaria 973/N 
11 de setembro 

de 1985 
Presidência da 

Funai 

Determina a classificação das 
atividades operacionais da Funai para 
os efeitos legais. 

Boletim de Serviço, 
n.37, 17 de 

setembro de 1985. 
p.04-05 

Portaria 975/N 
20 de setembro 

de 1985 
Presidência da 

Funai 

Determina procedimentos para 
deslocamento de índios à Brasília, 
com a finalidade obter documentos. 

Boletim de Serviço, 
n.38, 24 de 
setembro de 
1985. p.04 

Portaria 1947/ E 
03 de outubro de 

1985 
Presidência da 

Funai 

Determina que o Museu do Índio do 
Rio de Janeiro passe a funcionar aos 
sábados e domingos. 

Boletim de Serviço, 
n.40, 08 de outubro 

de 1985. p.04 

Portaria 1949/ E 
07 de outubro de 

1985 
Presidência da 

Funai 

Determina ao Chefe da Auditoria, que 
além do estabelecido no art. 16, do 
Regimento Interno, forneça 
informações voltadas para realização 
de Auditorias Operacionais no âmbito 
dos órgãos locais e regionais. 

Boletim de Serviço, 
n.40, 08 de outubro 
de 1985. p.05-06 



Instrução 
Normativa 

003 
07 de outubro de 

1985 
Superintendência 

Executiva 

Estabelece que os expedientes 
originários dos Diretores da Diretoria 
de Assistência ao Índio, Patrimônio 
Indígena e Administração que 
necessitem decisão da Presidência da 
Funai, ou para outros órgãos 
externos, sejam submetidos à 
Superintendência Executiva. 

Boletim de Serviço, 
n.40, 08 de outubro 

de 1985. p.32 

Instrução Técnica 
Executiva 

06 
22 de outubro de 

1985 
Superintendência 

Executiva 

Instrui os procedimentos dos 
expedientes dirigidos à 
Superintendência Executiva da Funai 

Boletim de Serviço, 
n.42, 22 de outubro 

de 
1985. p.19 

Comunicação de 
Serviço 

184 
12 de novembro 

de 1985 
Delegacia Regional 

- 1ª DR 

Disciplina a frequência dos servidores 
lotados na sede da UER, Ajudâncias e 
Casa do Índio. 

Boletim de Serviço, 
n.48, 29 de 

novembro de 1985. 
p.14 

Portaria 988/N 
14 de novembro 

de 1985 
Presidência da 

Funai 

Estende as delações de competência 
prevista pelas Portarias 979/Ne 
980/N, de 08 de setembro de 1985 ao 
titular do Museu do Índio. 

Boletim de Serviço, 
n.46, 19 

de novembro de 
1985. p.05 



Portaria 990/N 
22 de novembro 

de 1985 
Presidência da 

Funai 

Altera o item I da Portaria nº 956/N, 
de 17 de maio de 1985, passando à 
responsabilidade da Divisão de 
Serviços Gerais, da Diretoria de 
Administração, a contar de 27 de 
novembro de 1985, a coleta de 
material, confecção e distribuição do 
Boletim de Serviço da Funai. 

Boletim de Serviço, 
n.47, 26 de 

novembro de 1985. 
p.04 

Portaria 1991/ E 
05 de dezembro 

de1985 
Presidência da 

Funai 
Determina critérios para realização de 
despesas sem créditos. 

Boletim de Serviço, 
n.49, 06 de 

dezembro de 
1985. p.06-07 

Portaria 991/N 
06 de dezembro 

de 1985 
Presidência da 

Funai 

Determina procedimentos para 
orientação sobre reivindicações 
formuladas por indígenas. 

Boletim de Serviço, 
n.49, 06 

de dezembro de 
1985. p.07-08 

Portaria 998/N 
20 de janeiro de 

1986 
Presidência da 

Funai 
Aprova normas de controle de 
viaturas, pertencentes a Funai. 

Boletim de Serviço, 
n.04, 24 de janeiro 

de 1986. p.1-40 



Portaria 999/N 
30 de janeiro de 

1986 
Presidência da 

Funai 
Estabelece normas para a realização 
e pagamento de horas extras. 

Boletim de Serviço, 
n.05, 31 de janeiro 

de 
1986. p.4-5 

Portaria 01 
04 de julho de 

1986 
Presidência da 

Funai 

Aprova a norma que dispõe sobre a 
natureza dos atos expedidos pela 
Funai. 

Boletim Interno da 
Funai, nº 01, 

julho/agosto de 
1986, p.01-04 

Portaria 02 
04 de julho de 

1986 
Presidência da 

Funai 

Aprova as normas que regulamentam 
os deslocamentos a serviço de 
empregados da Funai. 

Boletim Interno, 
n.01. 

julho/agosto de 
1986, p. 01-08 

Portaria 03 
04 de julho de 

1986 
Presidência da 

Funai 

Determina que os serviços de 
impressão gráfica e reprodução por 
máquina copiadora sejam solicitados 
por meio da Assessoria Especial da 
Presidência. 

Boletim Interno, 
n.01. 

julho/agosto de 
1986, p. 01 



Portaria 04 
04 de julho de 

1986 
Presidência da 

Funai 

Estabelece o horário para 
atendimento aos servidores e 
fornecedores da Funai por parte do 
Setor Financeiro. 

Boletim Interno, 
n.01. 

julho/agosto de 
1986, p. 01 

Portaria 05 
04 de julho de 

1986 
Presidência da 

Funai 
Estabelece siglas para designar as 
Unidades Administrativas da Funai. 

Boletim Interno, 
n.01. 

julho/agosto de 
1986, p. 01-02 

Portaria 06 
04 de julho de 

1986 
Presidência da 

Funai 
Regulamenta o controle da frequência 
dos servidores da Funai. 

Boletim Interno, 
n.01. 

julho/agosto de 
1986, p. 01 

Portaria 10 
10 de julho de 

1986 
Presidência da 

Funai 

Determina que as divulgações de 
publicações da Funai devem ser 
encaminhadas à Assessoria de 
Comunicação Social. 

Boletim Interno, 
n.01. 

julho/agosto de 
1986, p. 01 



Portaria 141 
21 de julho de 

1986 
Presidência da 

Funai 

Estabelece procedimentos a respeito 
da multiplicação de cópias de 
documentos. 

Boletim Interno, 
n.01. 

julho/agosto de 
1986, p. 01-02 

Portaria 150 
21 de julho de 

1986 
Presidência da 

Funai 

Determina as condições para 
utilização de transporte aéreo próprio, 
cedido por terceiros ou locado durante 
atividades de 
responsabilidades da Funai. 

Boletim Interno, 
n.01. 

julho/agosto de 
1986, p. 01-03 

Portaria 152 
21 de julho de 

1986 
Presidência da 

Funai 
Aprova as normas para Expedição e 
Recepção de Telex e Rádio. 

Boletim Interno, 
n.01. 

julho/agosto de 
1986, p. 01-03 

Portaria 176 
24 de julho de 

1986 
Presidência da 

Funai 

Determina a todos os Chefes de 
Unidades Administrativas, até o nível 
de Setor, o preenchimento do 
formulário “Programação de Férias”. 

Boletim Interno, 
n.01. julho/agosto 
de 1986, p. 01-02 



Portaria 177 
24 de julho de 

1986 
Presidência da 

Funai 

Aprova as normas relativas a 
movimentação e registro de 
correspondências e documentos em 
circulação na Funai. 

Boletim Interno, 
n.01. 

julho/agosto de 
1986, p. 01-10 

Portaria 184 
24 de julho de 

1986 
Presidência da 

Funai 

Institui o Boletim Interno da Funai, 
para divulgação dos assuntos de 
natureza administrativa, bem como 
aqueles relativos a pessoal e- 
de interesse geral. 

Boletim Interno, 
n.01. 

julho/agosto de 
1986, p. 01-02 

Portaria 188 
31 de julho de 

1986 
Presidência da 

Funai 
Aprova as normas de utilização e 
controle de veículos da Funai. 

Boletim Interno, 
n.01. 

julho/agosto de 
1986, p. 01-10 

Portaria 227 
31 de julho de 

1986 
Presidência da 

Funai 

Estabelece que as solicitações de 
passagens aéreas relativas as 
viagens a serviço a serem realizadas 
na semana seguinte, sejam entregues 
até o final do primeiro expediente do 
último dia útil da semana posterior, na 
Secretaria da Assessoria Especial. 

Boletim Interno, 
n.01. 

julho/agosto de 
1986, p. 01 



Portaria 717 
01 de agosto de 

1986 
Presidência da 

Funai 

Aprova o Manual de Aquisição dos 
Bens e Materiais e Contratação de 
Serviços. 

Boletim Interno, 
n.01. 

julho/agosto de 
1986, p. 01-19 

Portaria 1263 
01 de agosto de 

1986 
Presidência da 

Funai 

Estabelece procedimentos quanto à 
apreensão de bens retirados sem 
autorização da Funai de áreas 
indígenas por servidor e/ou por 
agente policial autorizado ou 
convocado. 

Boletim Interno, 
n.01. 

julho/agosto de 
1986, p. 01-04 

Portaria 1288 
20 de agosto de 

1986 
Presidência da 

Funai 

Determina que sejam suspensas as 
contratações de pessoal à conta da 
Renda do Patrimônio Indígena. 

Boletim Interno da 
Funai, n. 01, 

julho/agosto de 
1986, p.01-02 

Portaria 1570 
25 de setembro 

de 1986 
Presidência da 

Funai 

Aprova o regulamento do pedido de 
autorização para o desenvolvimento 
da pesquisa científica em área 
indígena. 

Boletim Interno da 
Funai, 

n. 02/03, 
setembro/ outubro 
de 1986, p.47-52 



Portaria 387 
14 de outubro de 

1986 
Ministério do 

Interior 

Baixa a presente norma de 
organização para o Museu do Índio, 
que terá vigor coincidente com a 
Norma de Organização para a 
Administração Central da FUNAI, 
baixada com a Portaria GM/nº 208, de 
05.08.1986. 

DOU, Seção I, 
v.124, n.200, 17 
de outubro de 

1986, p. 15702- 
15703 

Portaria 1683 
31 de outubro de 

1986 
Presidência da 

Funai 

Estabelece procedimentos sobre a 
tramitação de requerimentos para a 
tramitação de requerimentos para a 
expedição de Certidões Positivas ou 
Negativas da presença de índios ou 
aldeamentos indígenas. 

Boletim Interno da 
Funai, n. 02/03, 

setembro/outubro 
de 1986, p.97-98 

Portaria 1805 
24 de novembro 

de 1986 
Presidência da 

Funai 

Determina o cumprimento da 
Instrução Normativa SESIN/SEPLAN 
nº 004, de 30 de agosto de 1982, 
pelas unidades administrativas da 
Funai. (Suprimento de Fundos) 

Boletim Interno da 
Funai, 

n. 04/05, 
novembro/ 

dezembro de 
1986, p.35-36 

Portaria 1810 
24 de novembro 

de 1986 
Presidência da 

Funai 

Determina os procedimentos para os 
servidores investidos nas atribuições 
de Ordenadores de Despesa, para a 
observação das disposições nas 
Normas de Administração Financeira, 
Contabilidade, Auditoria em vigor. 

Boletim Interno da 
Funai, 

n. 04/05, 
novembro/ 

dezembro de 1986, 
p.21-23 



Portaria 20 
16 de janeiro de 

1987 
Presidência da 

Funai 

Estabelece ajuda financeira a ser 
pago a índios que deslocarem-se do 
retorno as suas comunidades, para 
pagamento de alimentação durante 
viagem por 
via terrestre. 

Boletim Interno, 
n. 01, janeiro de 

1987, p. 07 

Portaria 465 
31 de março de 

1987 
Presidência da 

Funai 
Estabelece limites para concessão de 
Diárias e Passagens Aéreas. 

Boletim Interno, 
n. 03, janeiro de 

1987, p. 14 

Portaria 734 
28 de abril de 

1987 
Presidência da 

Funai 

Determina que a Casa do Índio do Rio 
de Janeiro reserve oito leitos para 
hospedagem e providencie 
alimentação para índios em trânsito, 
mediante expressa autorização do 
Presidente ou do Administrador do 
Museu do Índio. 

Boletim Interno, 
n. 04, abril de 1987, 

p.217 

Portaria 829 
05 de maio de 

1987 
Presidência da 

Funai 

Aprova as diretrizes sobre avaliação 
de desempenho e promoções na 
Funai. 

Boletim Interno, 
n. 05, maio de 
1987, p.09-19 



Portaria Conjunta 01 
18 de maio de 

1987 

Presidência da 
Funai e 

Departamento 
Nacional da 

Produção Mineral 

Determina as condições para outorgar 
as autorizações de pesquisa e 
concessões de lavras em terras 
indígenas. 

Boletim Interno, 
n. 06, junho de 
1987, p.01-04 

Portaria 1317 
03 de junho de 

1987 
Presidência da 

Funai 

Fixa critérios para o enquadramento 
dos servidores da Funai, no Plano de 
Cargos e Salários. 

Boletim Interno, 
n. 06, junho de 
1987, p.01-07 

Portaria 1319 
03 de junho de 

1987 
Presidência da 

Funai 

Fixa critérios para correção dos 
desvios funcionais de servidores da 
Funai, por ocasião da implantação do 
Plano de Cargos e Salários. 

Boletim Interno, 
n. 06, junho de 
1987, p.01-04 

Portaria 1320 
03 de junho de 

1987 
Presidência da 

Funai 

Fixa as diretrizes gerais para a política 
de desenvolvimento de recursos 
humanos da Funai. 

Boletim Interno, 
n. 06, junho de 
1987, p.01-03 



Portaria 2943 
24 de agosto de 

1987 
Presidência da 

Funai 

Especifica os procedimentos a serem 
adotados para a consecução da 
eficiência e eficácia dos projetos 
especiais em execução pela Funai. 

Boletim Interno, 
n.10, agosto de 
1987, p.12-18 

Portaria 3226 
21 de setembro 

de 1987 
Presidência da 

FUNAI 

Normatiza e estabelece a concessão 
de Atestados Administrativos em 
substituição à concessão de 
Certidões. Revoga a Portaria nº 
812/N, de 09 de 
março de 1983. 

DOU, Seção I, 
v.125, n.185, 29 
de setembro de 
1987, p. 15958 

Portaria 218 
01 de março de 

1988 
Presidência da 

Funai 

Fixa as taxas pelo uso das pastagens, 
aguadas ou o simples trânsito de 
animais, no Parque Indígena do 
Araguaia – PQARA. 

Boletim Interno 
n.07, março de 
1988, p.05-08 

Portaria 745 
06 de julho de 

1988 
Presidência da 

FUNAI 

Aprova as normas para a concessão 
de licença para ingresso de estranhos 
em área indígena, para a realização 
de pesquisas científicas, atividades 
missionárias e produção de 
documentário de qualquer natureza. 

DOU, Seção I, 
v.126, n.129, 11 

de julho de 1988, p. 
12783-12784 



Portaria 836 
29 de julho de 

1988 
Presidência da 

FUNAI 

Altera o item 9.1 das “Normas para o 
Ingresso em Áreas Indígenas”, 
baixadas pela Portaria PP nº 745/88, 
de 06 de julho 1988. 

DOU, Seção I, 
n.147, de 03 de 
agosto de 1988, 

p. 14673 

Portaria 1,032 
23 de agosto de 

1988 
Presidência da 

FUNAI 

Altera a letra b do item 17 das 
“Normas para o Ingresso em Áreas 
Indígenas”, baixadas pela Portaria PP 
nº 745/88, de 06 de julho 1988. 

DOU, Seção I, 
n.165, de 29 de 
agosto de 1988, 

p. 16531 

Portaria 1047 
29 de agosto de 

1988 
Presidência da 

FUNAI 
Aprova as normas do Sistema de 
Proteção do Índio Isolado (SPII). 

............ 

Portaria 
Interministerial 

278 
18 de novembro 

de 1988 

Ministério da 
Ciência e 

Tecnologia. 
Ministério do 

Interior. 

Normatiza a autorização para 
ingresso em áreas indígenas, visando 
à realização de pesquisas 
antropológicas, arqueológicas e 
linguísticas. 

DOU, Seção I, 
n.224, de 25 de 

novembro de 1988, 
p.22904- 

22905 



Portaria 1526 
20 de dezembro 

de 1988 
Presidência da 

Funai 

Determina o cumprimento, no âmbito 
da Funai, das instruções sobre a 
aplicação de suprimento de fundos de 
que trata a IN nº 12, de 08 de julho de 
1987, da Secretaria do Tesouro 
Nacional – MF. 

Boletim de Serviço, 
v.1, n. 24, 31 de 

dezembro de 1988, 
p.17 

Portaria 12 
04 de janeiro de 

1989 
Presidência da 

Funai 

Estabelece o pagamento de ajuda 
financeira a índio em trânsito por esta 
Sede, destinada a atender despesas 
com alimentação, em viagem 
terrestre. 

Boletim de Serviço, 
v.2, nº 01, 15 de 

janeiro de 1989, p. 
08 

Portaria 1482 
05 de dezembro 

de 1988 
Presidência da 

Funai  
Cria o Centro de Exposição e 
Venda/Artíndia. 

Boletim de Serviço, 
v.1, nº 23, 15 de 
dezembro 1988, 

p.05 

Instruções do 
Superintendente 

03 
08 de fevereiro 

de 1989 
Superintendência 

da Funai 

Autoriza ao Chefe do Centro de 
Documentação e Informação – 
CEDOC, a cobrança de fotocópias de 
documentos que venham ser 
solicitadas àquele Centro. 

Boletim de Serviço, 
v.2, nº 06, 31 de 
março de 1989, 

p.34 



Portaria 189 
26 de abril de 

1989 

Superintendência 
da Funai 
2ª Região 

Aprova as normas de levantamento, 
avaliação e alienação de Bens Móveis 
da 2ª SUER/Funai. 

Boletim de Serviço, 
v.2, 

n. 09, 15 de maio 
de 1989, p. 32 

Portaria 222 
23 de maio de 

1989 

Superintendência 
da 

Funai 2ª Região 

Autoriza os Chefes de Postos 
Indígenas, portadores de Carteira 
Nacional de Habilitação e 
pertencentes a área de jurisdição 
desta Superintendência, em caráter 
excepcional, a dirigirem viaturas 
localizadas sob sua responsabilidade. 

Boletim de 
Serviço, v.2, n. 05-

10, 31 de 
maio de 1989, p.12 

Portaria 586 
06 de junho de 

1989 
Presidência da 

Funai 

Determina as condições para 
propostas de criação de Postos 
Indígenas. 

Boletim de Serviço, 
v.2, 

n. 11-12, 30 de 
junho de 1989, p. 

25-26 

Ordem de Serviço 01 
30 de junho de 

1989 
Procuradoria 

Jurídica da Funai 
Especializa, por matéria, os trabalhos 
afetos à Procuradoria Jurídica. 

Boletim de Serviço, 
v.2, 

n. 11-12, 30 de 
junho de 1989, 

p.34-40 



Portaria 782 
21 de julho de 

1989 
Presidência da 

Funai 
Cria o Sistema de Protocolo e Arquivo 
da Funai – SPArq. 

Boletim de Serviço, 
v.2, 

n. 14, 31 de julho 
1989, p. 27-33 

Portaria 864 
17 de agosto de 

1989 
Presidência da 

Funai 
Estabelece normas para controle da 
frequência dos servidores da Funai. 

Boletim de Serviço, 
v.2, n. 16, 31 de 
agosto de 1989, 

p. 14-17 

Portaria 888 
29 de agosto de 

1989 
Presidência da 

Funai 

Aprova as Normas Gerais de 
Funcionamento do Sistema de 
Telecomunicação da Funai. 

Boletim de Serviço, 
v.2, n. 16, 31 de 
agosto de 1989, 

p. 31-107 

Portaria 111 
12 de fevereiro 

de 1990 
Presidência da 

Funai 

Aprova a Instrução Normativa para 
celebração de Termos de Acordos, 
Ajustes, Contratos, Convênios e 
Congêneros. 

Boletim de Serviço, 
v.3, n.03, 15 de 

fevereiro 
de 1990, p.25-31 



Portaria 383 
07 de maio de 

1990 
Presidência da 

Funai 

Aprova o Regimento que regulamenta 
a concessão de Bolsas de Estudo a 
Estudantes Índios. 

Boletim de Serviço, 
v.3, n.09, 15 de 

maio de 1990, p. 
12-14 

Portaria 851 
11 de setembro 

de 1990 
Presidência da 

Funai 

Proíbe o ingresso, trânsito e 
permanência na área do Parque 
Indígena do Araguaia (Ilha do 
Bananal) de pessoas estranhas à 
comunidade indígena, bem como, 
rebanhos bovinos, equinos, suínos e 
caprinos, 
exceto os pertencentes aos índios. 

Boletim de Serviço, 
v.3, n. 17, 15 de 

setembro de 1990, 
p. 09-10 

Portaria 897 
19 de setembro 

de 1990 
Presidência da 

Funai 

Aprova os critérios estabelecidos para 
venda de artesanato indígena em 
atacado e consignação. 

Boletim de Serviço, 
v.3, n. 18, 30 de 

setembro de 1990, 
p. 09-22 

Portaria 1010 
11 de outubro de 

1990 
Presidência da 

Funai 

Estabelece procedimentos para 
pagamento de Ajuda Financeira a 
índios em trânsito. 

Boletim de Serviço, 
v.3, n. 19, 15 de 
outubro de 1990, 

p.33-34 



Portaria 239 
20 de março de 

1991 
Presidência da 

FUNAI 

Estabelece normas que regerão os 
trabalhos de identificação e 
delimitação de terras indígenas a 
serem procedidos por Grupo Técnico, 
de conformidade com o que dispõe o 
artigo 2º do Decreto nº 22/91, como 
parte do processo demarcatório. 
Revoga a Portaria nº 969/N, de 01 de 
agosto de 1985. 

DOU, Seção I, 
v.129, n.45, 27 de 
março de 1991, p. 

5603-5604 

Ordem de Serviço 03 
06 de maio de 

1991 

Superintendência 
de Assuntos 
Fundiários 

Aprova as normas do Manual de 
Identificação de Terras Indígenas. 

Boletim de Serviço, 
v.4, n.9, 06 de maio 

de 1991, p.12-17 

Ordem de Serviço 04 
06 de maio de 

1991 

Superintendência 
de Assuntos 
Fundiários 

Aprova o Manual Técnico Cartográfico 
para os trabalhos de Identificação de 
Terras Indígenas. 

Boletim de Serviço, 
v.4, n.9, 06 de maio 

de 
1991, p.18-23 



Ordem de Serviço 06 
06 de maio de 

1991 

Superintendência 
de Assuntos 
Fundiários 

Aprova as normas do Manual de 
Especificações Técnicas para 
Demarcação de Terras Indígenas. 

Boletim de Serviço, 
v.4, n.9, 06 de maio 

de 
1991, p.29-57 

Portaria Conjunta 08 
08 de novembro 

de 1991 

Ministério da 
Justiça e Secretaria 
da Administração 

Federal 

Estabelece normas para o 
enquadramento dos servidores da 
Fundação Nacional do Índio, na tabela 
de vencimentos de que trata o art.22, 
da Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 
1991. 

DOU, Seção I, 
v.129, n.219, 12 
de novembro  de 
1991, p. 25462- 

25463 

Instrução 
Normativa 

33 
13 de setembro 

de 1992 
Presidência da 

Funai 

Aprova as normas que disciplinam a 
expedição de correspondências 
oficiais no âmbito da Funai. Revoga a 
Portaria 283/N, de 03 de setembro de 
1975. 

Boletim de Serviço, 
v.6, n.23- 24, 18 de 

janeiro 
de 1994, p.26 

Portaria 13 
13 de julho de 

1993 

Administração 
Executiva Regional 

de Rio Branco 

Estabelece horário de funcionamento 
dos Plantões da Casa do Índio em Rio 
Branco – Acre. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.6, n.6- 20, 05 de 

novembro de 
1993, p.15-16 



Portaria 14 
15 de julho de 

1993 

Administração 
Executiva Regional 

de Rio Branco 

Estabelece normas de funcionamento 
da Casa do Índio em Rio Branco – 
Acre. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.6, n.6- 20, 05 de 
novembro de 1993, 

p.14-15 

Portaria 646 
28 de julho de 

1993 
Presidência da 

Funai 

Aprova as diretrizes básicas do 
Programa de Alimentação do Servidor 
da Funai. 

Boletim de Serviço, 
v.6, n.13- 14, 31 de 

agosto 
de 1993, p.20-22 

Portaria 1217 
29 de novembro 

de 1993 
Presidência da 

Funai 

Baixa normas para estabelecer 
procedimentos com vistas a disciplinar 
a utilização do sistema de fac-símile 
no âmbito da Funai. 

Boletim de Serviço, 
v.6, n.22, 09 de 

dezembro 
de 1993, p.23-29 

Portaria 1321 
29 de dezembro 

de 1993 
Presidência da 

Funai 

Aprova as normas que disciplinam a 
elaboração dos atos deliberativos- 
normativos no âmbito da Funai. 

Boletim de Serviço, 
v.6, n.23- 



Portaria 15 
07 de fevereiro 

de 1994 

Administração 
Executiva Regional 

de Amambai 

Determina o horário do funcionamento 
da Administração Executiva Regional 
de Amambai – MS, 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.7, n.21- 09, 11 de 

maio de 
1994, p.17 

Instrução 
Normativa 

02 
08 de abril de 

1994 
Presidência da 

Funai 

Aprova as normas que define os 
parâmetros de atuação das 
Missões/Institucionais Religiosas em 
área indígena. Revoga os dispositivos 
12, 13, 14, 15 e 16 do item III, da 
Portaria nº 782/88, publicada no DOU 
de 11 de julho de 1988, Seção I, p. 
12.785. 

DOU, Seção I. 
n.71, 15 de abril de 

1994, p. 5483- 
5484 

Instrução 
Normativa 

03 
12 de abril de 

1994 
Presidência da 

Funai 

Aprova as normas internas, 
disciplinando o ingresso em terras 
indígenas. Revoga a Portaria nº 
782/88, de 18 de julho de 1988. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.07, n.21-09, 11 

de 
maio de 1994, 

p.9-11 

Portaria 12 
01 de setembro 

de 1994 
Museu do Índio 

Constitui e Comissão Permanente de 
avaliação de documentos textuais do 
Serviço de Documentação e de 
duplicatas do Serviço de Biblioteca. 

Boletim de Serviço, 
v. 07, 

n.17 de 29 de 
setembro de 1994, 

p.28 



Resolução 01 
20 de outubro de 

1994 
0 

Aprova um conjunto de diretrizes a 
serem observadas para a área de 
produção em terras indígenas. 

DOU, Seção I, 
n.202, 24 de 

outubro de 1994, 
p. 16021-16022 

Resolução 02 
27 de outubro de 

1994 
Presidência da 

FUNAI 
Aprova Modelo de Atenção Integral à 
Saúde do Índio. 

DOU, Seção I, 
n.208, 4 de 

novembro de 1994, 
p. 16587 

Resolução 03 
22 de novembro 

de 1994 
Presidência da 

FUNAI 

Aprova um conjunto de diretrizes a 
serem observadas para a área de 
cultura ao trato das questões 
indígenas. 

DOU, Seção I, 
v.132, n.227, 1 de 

dezembro de 1994, 
p. 18232- 

18233 

Portaria 111 
13 de fevereiro 

de 1995 
Presidência da 

Funai 

Determina que todas as atividades 
assistenciais relativas a Comunidade 
Indígena Guarani do PI Mangueirinha, 
fiquem diretamente sob a 
responsabilidade da Administração 
Regional de Guarapuava. 

Boletim de Serviço 
da Funai, 

v.8 n.03, 03 de 
março de 1995, p.7 



Portaria 928 
23 de agosto de 

1995 
Presidência da 

FUNAI 

Aprova as normas internas de 
acompanhamento do Projeto 
Integrado de Proteção às Terras e 
Populações Indígenas da Amazônia 
Legal – PPTAL, integrante do 
Programa Piloto de Conservação das 
Florestas 
Tropicais do Brasil. 

DOU, Seção I, 
n.192, 05 de 

outubro de 1995, 
p. 15640 

Portaria 983 
08 de setembro 

de 1995 
Presidência da 

Funai 
Estabelece normas para controle de 
frequência dos servidores da Funai. 

Boletim de Serviço, 
v.08, n.17, de 26 de 

setembro de 
1995, p. 9-10 

Portaria 1081 
05 de outubro de 

1995 
Presidência da 

Funai 
Disciplina as normas de concessão de 
diárias, passagens e transporte. 

Boletim de Serviço, 
v.08, n.19, de 30 de 

outubro de 1995, 
p. 6 

Portaria 1082 
05 de outubro de 

1995 
Presidência da 

Funai 
Estabelece normas para o controle de 
frequência dos servidores da Funai. 

Boletim de Serviço, 
v.08, n.19, de 30 de 

outubro de 1995, 
p. 6-8 



Portaria 09 
11 de outubro de 

1995 

Administração 
Executiva Regional 

de João Pessoa 

Estabelece normas para o controle de 
frequência dos servidores da ADR 
João Pessoa – PB PIN’s 
jurisdicionados à mesma. 

Boletim de Serviço, 
v.08, 

n.21, de 28 de 
novembro de 1995, 

p. 17-18 

Resolução s/n 
12 de outubro de 

1995 
Conselho Fiscal 

Recomenda que todos os atos de 
Pacto e Ajuste, que compreendem os 
Convênios, Contratos, Comodatos, 
Cessão, Acordo, Ajustes, carta de 
Intenção, Termos Aditivos, Distratos e 
similares, propostos pelas unidades 
da Funai, sejam encaminhados a 
Procuradoria Jurídica para análise dos 
aspectos legais. 

Boletim de Serviço, 
v.6, n.23- 24, 18 de 

janeiro 
de 1994, p.30-31 

Portaria 59 
17 de outubro de 

1995 

Administração 
Executiva Regional 

de Belém 

Estabelece normas para controle de 
frequência dos servidores da 
Administração Regional de Belém. 

Boletim de serviço, 
v.08, n.20, de 09 de 

novembro de 
1995, p. 14-16 



Portaria 23 
20 de outubro de 

1995 

Administração 
Executiva Regional 

de Goiânia 

Estabelece normas para controle de 
frequência dos servidores da 
Administração Executiva Regional de 
Goiânia. 

Separata Boletim 
de Serviço, v.08, nº 

16-20, de 28 
de novembro de 

1995, p.6-7 

Portaria 11 
23 de outubro de 

1995 

Administração 
Executiva Regional 

de Londrina 

Estabelece o horário do 
funcionamento da Administração 
Executiva Regional de Londrina. 

Boletim de Serviço, 
v.08, n.20, 09 de 

novembro de 1995, 
p.20 

Portaria 29 
17 de novembro 

de 1995 

Administração 
Executiva Regional 

de Cacoal – RO 

Estabelece normas para controle de 
frequência dos servidores da 
Administração Executiva Regional de 
Cacoal – RO e subunidades 
jurisdicionadas. 

Boletim de Serviço, 
v.08, n.22, 11 de 

dezembro de 
1995, p.21 

Portaria 04 
27 de novembro 

de 1995 

Administração 
Executiva Regional 

de Marabá – PA 

Estabelece o horário do 
funcionamento da Administração 
Executiva Regional de Marabá – PA. 

Boletim de Serviço, 
v.08, n.22, 11 de 

dezembro de 
1995, p.26 



Instrução 
Normativa 

01 
29 de novembro 

de 1995 
Presidência da 

FUNAI 

Aprova as normas que disciplinam o 
ingresso em Terras Indígenas com 
finalidade de desenvolver pesquisa 
científica. Revoga a Instrução 
Normativa nº 01/PRES/94, de 08 de 
abril de 1994. 

DOU, Seção I, 
n.238, 13 de 

dezembro de 1995, 
p.20513- 

20514 

Portaria 718 
30 de novembro 

de 1995 

Diretoria de 
Administração da 

Funai 

Regulamenta a concessão da Licença 
Prêmio aos servidores do Órgão. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 

v.08, 
n.20-23, 07 de 

dezembro de 1995, 
p.17 

Portaria 12 
01 de dezembro 

de 1995 

Administração 
Executiva Regional 
de Parintins – AM 

Regulamenta os horários da jornada 
de trabalho na Sede e unidades 
jurisdicionadas à Administração 
Executiva Regional de Parintins – AM. 

Boletim de Serviço, 
v.08, n.23, de 15 de 

janeiro de 1996, 
p.16 

Portaria 05 
14 de dezembro 

de 1995 

Administração 
Executiva Regional 
de Guarapuava – 

PR 

Estabelece normas para controle de 
frequência dos servidores da 
Administração Executiva Regional de 
Guarapuava – PR 

Boletim de Serviço, 
v.08, n.23, de 15 de 

janeiro de 1996, 
p.25 



Portaria 28 
14 de dezembro 

de 1995 

Administração 
Executiva Regional 
de Passo Fundo – 

RS 

Estabelece normas para controle de 
frequência dos servidores da 
Administração Executiva Regional de 
Passo Fundo – RS 

Boletim de Serviço, 
v.08, n.23, de 15 de 

janeiro de 1996, 
p.26 

Portaria 58 
15 de dezembro 

de 1995 

Administração 
Executiva Regional 

de Rio Branco 

Estabelece normas para controle de 
frequência dos servidores da ADR Rio 
Branco e Postos Indígenas 
jurisdicionados à mesma. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.08, n.17-24, de 
31 de janeiro de 

1996, 
p.11-12 

Portaria 01 
05 de janeiro de 

1996 

Administração 
Executiva Regional 

do Xingu 

Estabelece normas de controle de 
frequência dos servidores da 
Administração Executiva Regional do 
Xingu. Ratifica os artigos 8º e 9º da 
Portaria nº 1082/PRES/95 

Separata do 
Boletim de Serviço, 

v.09, 
n.01-09, de 20 de 
maio de 1996, p.5 

Portaria 14 
09 de janeiro de 

1996 
Ministério da 

Justiça 

Estabelece regras sobre a elaboração 
do Relatório circunstanciado de 
identificação e delimitação de Terras 
Indígenas a que se refere o parágrafo 
6º do artigo 2º do Decreto n 1.775, de 
08 de janeiro de 1996. 

DOU, Seção I, 
v.134, n.7, 10 de 
janeiro de 1996, 

p. 1996 



Portaria 02 
10 de janeiro de 

1996 

Administração 
Executiva Regional 

de São Félix do 
Araguaia 

Estabelece normas de controle de 
frequência dos servidores da 
Administração Executiva Regional de 
São Félix do Araguaia. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.09, n.01-09, de 

20 de 
maio de 1996, p.7 

Portaria 12 
10 de janeiro de 

1996 
Presidência da 

Funai 

Aprova manual de normas internas, 
que dispõe sobre procedimentos a 
serem adotados na instauração de 
Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar. 

Boletim de Serviço, 
v.09, n.01-02, de 

14 de fevereiro de 
1996, p.6 

Portaria 01 
11 de janeiro de 

1996 

Administração 
Executiva Regional 

de Gurupi 

Estabelece normas de controle de 
frequência dos servidores da 
Administração Executiva Regional de 
Gurupi. 

Boletim de Serviço, 
v.09, n.01-02, de 

14 de fevereiro de 
1996, p.33 

Portaria 01 
15 de janeiro de 

1996 

Administração 
Executiva Regional 

de Arcoverde 

Determina a jornada diária de trabalho 
para os servidores da Administração 
Executiva Regional de Arcoverde 

Boletim de Serviço, 
v.09, n.01-02, de 

14 de fevereiro de 
1996, p.34 



Portaria 01 
16 de janeiro de 

1996 

Administração 
Executiva Regional 

de Itaituba 

Determina a jornada diária de trabalho 
para os servidores da Administração 
Executiva Regional de Itaituba 

Boletim de Serviço, 
v.09, n.01-02, de 

14 de fevereiro de 
1996, p.39 

Portaria 22 
17 de janeiro de 

1996 
Presidência da 

Funai 

Adota no âmbito da Funai, o Manual 
de Procedimentos Administrativos 
Disciplinares, aprovado pela nº 611, 
Ministério da Agricultura, com 
exclusão dos modelos, adotando 
quanto a estes, o Manual de 
Procedimentos Administrativos 
Disciplinares aprovado pela Portaria 
PP nº 012/96 – Funai. 

Boletim de Serviço, 
v.09, n.01-02, de 

14 de fevereiro de 
1996, p.8 

Portaria 01 
14 de fevereiro 

de 1996 

Administração 
Executiva Regional 

de Chapecó 

Estabelece normas de controle de 
frequência dos servidores da 
Administração Executiva Regional de 
Chapecó. Ratifica os artigos 8º e 9º da 
Portaria nº 1082/PRES/95 

Boletim de Serviço, 
v.09, n. 03-04, de 

08 de 
março de 1996, 

p.28 



Portaria 01 
15 de fevereiro 

de 1996 

Administração 
Executiva Regional 
de São Gabriel da 

Cachoeira 

Estabelece o horário de 
funcionamento da Administração 
Executiva Regional de São Gabriel da 
Cachoeira 

Boletim de Serviço, 
v.09, n. 03-04, de 

08 de 
março de 1996, 

p.29 

Portaria 02 
06 de março de 

1996 

Administração 
Executiva Regional 

de São Luís 

Estabelece normas de controle de 
frequência dos servidores da 
Administração Executiva Regional de 
São Luís 

Boletim de Serviço, 
v.09, n. 

05-06, de 22 de 
abril de 1996, p.19-

20 

Portaria 170 
10 de abril de 

1996 
Presidência da 

Funai 

Compõe e determina as atribuições 
da Junta Médica Oficial da Funai. 
Revoga a Portaria nº 812/PRES/95, 
de 27 de julho de 1995. 

Boletim de Serviço, 
v.09, n. 07-08, de 

06 de maio de 
1996, p.5 

Portaria 23 
15 de maio de 

1996 

Administração 
Executiva Regional 

de Porto Velho 

Estabelece normas para controle de 
frequência dos servidores da 
Administração Executiva Regional de 
Porto Velho, Casa do Índio, Postos 
Indígenas e Núcleos Humaitá/SAJIPA. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.09, n. 10, de 11 

de 
junho  de 1996, p.6 



Portaria 356 
23 de maio de 

1996 
Presidência da 

FUNAI 

Altera o item IV do art. 8º da Portaria 
nº 928, de 23 de agosto de 1995, que 
aprova as normas internas de 
acompanhamento do Projeto 
Integrado de Proteção às Terras 
Indígenas da Amazônia Legal – 
PPTAL. 

DOU, Seção I, 
n.114, 14 de 

junho de 1996, 
p.10465 

Portaria 10 
28 de maio de 

1996 

Administração 
Executiva Regional 

de Curitiba 

Estabelece a jornada de trabalho na 
Administração Executiva Regional de 
Curitiba. 

Boletim de Serviço, 
v.09, n. 10, de 11 

de 
junho de 1996, p.18 

Portaria 11 
29 de maio de 

1996 

Administração 
Executiva Regional 

de Macapá 

Estabelece normas para controle de 
frequência dos servidores lotados na 
Administração Executiva Regional de 
Macapá – AP. 

Boletim de Serviço, 
v.09, n. 10, de 11 

de 
junho de 1996, 

p.20-21 

Portaria 457 
14 de junho de 

1996 
Presidência da 

Funai 

Autoriza a utilização de Normas de 
Serviços – NS a serem instituídas 
pela Diretoria de Administração. 

Boletim de Serviço, 
v.09, n. 11, de 24 

de 
junho de 1996, p.10 



Portaria 1091 
29 de novembro 

de 1996 
Presidência da 

Funai 

Disciplina o atendimento de pessoas 
estranhas aos quadros da Funai, na 
sede em Brasília, ficando 
condicionado a prévia solicitação de 
audiência. 

Boletim de Serviço, 
v.09, n.22, de 11 de 

dezembro de 
1996, p.7 

Instrução 
Executiva 

41 
11 de dezembro 

de 1996 

Diretoria de 
Assuntos 

Fundiários 

Aprova o Manual de Especificações 
Técnicas para a Demarcação das 
Terras Indígenas Alto Rio Negro, 
Médio Rio Negro I e II, Rio Téa e Rio 
Apapóris, no âmbito da Funai. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.10, n.22-01, de 
20 de janeiro de 

1997, 
p.7-39 

Instrução 
Executiva 

01 
13 de janeiro de 

1997 

Diretoria de 
Assuntos 

Fundiários 

Aprova em caráter experimental o 
Manual de Especificações Técnicas 
para a Demarcação das Terras 
Indígenas. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.10, n.24-01, de 

18 de fevereiro de 
1997, p.8 

Instrução 
Executiva 

38 
14 de abril de 

1997 

Diretoria de 
Assuntos 

Fundiários 

Aprova em caráter experimental as 
normas de levantamento 
socioeconômico fundiário e cartorial 
em terras indígenas. Revoga a Ordem 
de Serviço nº 005/91, publicada no 
Boletim de Serviço da Funai, n.9 de 
04 de fevereiro a maio de 1991. 

Boletim de Serviço, 
v.10, n.7, de 24 de 
abril de 1997, p.20-

21 



Portaria 711 
31 de julho de 

1997 
Presidência da 

FUNAI 

Aprova as Normas de Procedimentos 
Administrativos no âmbito da Funai 
(nº’s 2001 a 2048 e 4001 a 4004). 

Boletim de Serviço, 
v.10, n.14, de 05 de 

agosto de 1997, 
p.14-15 

Norma de 
Procedimento 

2,001     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao processo de licitação, aprovados 
pela Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.1, n.14, de 29 de 
agosto de 1997, 

p.5-13 

Norma de 
Procedimento 

2,002     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao estabelecimento de Convênio, 
estando a FUNAI como convenente, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.2, n.14, de 29 de 

agosto 
de 1997, p.5-12 

Norma de 
Procedimento 

2,003     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao estabelecimento de convênios, 
estando a FUNAI como concedente, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.3, n.14, de 29 de 

agosto 
de 1997, p.5-16 



Norma de 
Procedimento 

2,004     

Disciplina os procedimentos atinentes 
ao Processo de Pagamento de 
Pessoal na FUNAI, aprovados pela 
Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 

v.4, n.14, 
de 29 de agosto de 

1997, p.5-10 

Norma de 
Procedimento 

2,005     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao pagamento de diárias e ao 
fornecimento de passagens, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.5, n.14, de 29 de 
agosto de 1997, 

p.5-10 

Norma de 
Procedimento 

2,006     

Normatiza os procedimentos relativos 
aos pagamentos de materiais e 
serviços adquiridos ou contratados 
pela FUNAI, aprovados pela Portaria 
n.711, de 31 de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.6, n.14, de 29 de 

agosto 
de 1997, p.5-9 

Norma de 
Procedimento 

2,007     

Normatiza os procedimentos relativos 
à emissão de Empenho, aprovados 
pela Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.7, n.14, de 29 de 
agosto de 1997, 

p.5-9 



Norma de 
Procedimento 

2,008     

Disciplina os procedimentos relativos 
à concessão de Suprimento de 
Fundos, aprovados pela Portaria 
n.711, de 31 de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.8, n.14, de 29 de 

agosto 
de 1997, p.5-12 

Norma de 
Procedimento 

2,009     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao Processo de Aquisição de Material 
ou Serviços, aprovados pela Portaria 
n.711, de 31 de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.9, n.14, de 29 de 
agosto de 1997, 

p.5-10 

Norma de 
Procedimento 

2,010     

Disciplina os procedimentos relativos 
ao recebimento de materiais 
permanentes adquiridos pela FUNAI, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.10, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-9 

Norma de 
Procedimento 

2,011     

Disciplina os procedimentos relativos 
ao recebimento de material de 
consumo, aprovados pela Portaria 
n.711, de 31 de julho de 1997 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.11, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-9 



Norma de 
Procedimento 

2,012     

Disciplina os procedimentos relativos 
ao acompanhamento de serviços 
contratados pela FUNAI, aprovados 
pela Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.12, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-8 

Norma de 
Procedimento 

2,013     

Disciplina os procedimentos a serem 
observados na incorporação ao 
Patrimônio da FUNAI de bens 
adquiridos pelas Administrações 
Regionais, aprovados pela Portaria 
n.711, de 31 de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.13, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-9 

Norma de 
Procedimento 

2,014     

Disciplina os procedimentos 
referentes à alienação e baixa de 
bens do Patrimônio da Sede, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.14, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-12 

Norma de 
Procedimento 

2,015     

Disciplina os procedimentos 
referentes à baixa de material 
permanente das Administrações 
Regionais, aprovados pela Portaria 
n.711, de 31 de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.15, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-9 



Norma de 
Procedimento 

2,016     

Disciplina os procedimentos 
referentes à requisição de material de 
consumo ao Almoxarifado, aprovados 
pela Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.16, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-8 

Norma de 
Procedimento 

2,017     

Disciplina os procedimentos relativos 
à admissão ou à nomeação de 
servidores na FUNAI, aprovados pela 
Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.17, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-11 

Norma de 
Procedimento 

2,018     

Disciplina os procedimentos relativos 
à remoção de servidores na FUNAI, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.18, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-10 

Norma de 
Procedimento 

2,019     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao Processo de Exoneração de 
Servidores da FUNAI, aprovados pela 
Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.19, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-9 



Norma de 
Procedimento 

2,020     

Normatiza os procedimentos relativos 
à lotação de servidores na FUNAI, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.20, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-8 

Norma de 
Procedimento 

2,021     

Disciplina os procedimentos relativos 
à redistribuição de servidores para a 
FUNAI, aprovados pela Portaria 
n.711, de 31 de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.21, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-11 

Norma de 
Procedimento 

2,022     

Disciplina os procedimentos relativos 
à concessão de licença prêmio aos 
servidores da FUNAI, aprovados pela 
Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.22, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-9 

Norma de 
Procedimento 

2,023     

Disciplina os procedimentos relativos 
à concessão de férias aos servidores 
da FUNAI, aprovados pela Portaria 
n.711, de 31 de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.23, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-10 



Norma de 
Procedimento 

2,024     

Normatiza os procedimentos relativos 
à incorporação, inclusão e/ou 
alteração de décimos aos 
vencimentos dos servidores da 
FUNAI, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.24, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-9 

Norma de 
Procedimento 

2,025     

Normatiza os procedimentos relativos 
à emissão de Certidão de Tempo de 
Serviço para servidores da FUNAI, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.25, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-10 

Norma de 
Procedimento 

2,026     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao atendimento de solicitação de 
Histórico Funcional, aprovados pela 
Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.26, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-8 

Norma de 
Procedimento 

2,027     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao Processo de Aposentadoria de 
servidores da FUNAI, aprovados pela 
Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.27, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-11 



Norma de 
Procedimento 

2,028     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao Processo de Pensão Estatutária, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.28, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-12 

Norma de 
Procedimento 

2,029     

Normatiza os procedimentos relativos 
à aquisição de Vale Transporte para 
os servidores da Sede da FUNAI, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.29, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-8 

Norma de 
Procedimento 

2,030     

Normatiza os procedimentos relativos 
à aquisição de vale transporte para as 
Administração Regionais, aprovados 
pela Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.30, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-8 

Norma de 
Procedimento 

2,031     

Normatiza os procedimentos relativos 
à concessão, alteração ou exclusão 
de auxílio alimentação e vale 
transporte para servidores das 
Administrações Regionais da FUNAI, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.31, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-8 



Norma de 
Procedimento 

2,032     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao Processo concessão de Ajuda de 
Custo a servidor removido ex-offício 
para uma das Unidades de Lotação 
da FUNAI, aprovados pela Portaria 
n.711, 
de 31 de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.32, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-10 

Norma de 
Procedimento 

2,033     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao Processo de Adicional de 
Insalubridade e/ou 
Periculosidade a servidores das 
Administrações Regionais da FUNAI, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.33, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-9 

Norma de 
Procedimento 

2,034     

Normatiza os procedimentos relativos 
à cessão ou à redistribuição de 
servidores da FUNAI, aprovados pela 
Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.34, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-8 

Norma de 
Procedimento 

2,035     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao Processo de Revisão de 
Enquadramento solicitada por 
servidores da FUNAI, aprovados pela 
Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.35, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-9 



Norma de 
Procedimento 

2,036     

Normatiza os procedimentos relativos 
à consulta ao acervo de legislação de 
pessoal, aprovados pela Portaria 
n.711, de 31 de julho de 1997. 

Separata do  
Boletim de Serviço, 
v.36, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-8 

Norma de 
Procedimento 

2,037     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao Processo de Inclusão de Material 
ao Acervo de Legislação de Pessoal, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.37, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-8 

Norma de 
Procedimento 

2,038     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao Processo de Sindicância ou 
Administrativo Disciplinar envolvendo 
servidores da Sede da FUNAI, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.38, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-11 

Norma de 
Procedimento 

2,039     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao Processo de Sindicância ou 
Administrativo Disciplinar envolvendo 
servidores das Administrações 
Regionais da FUNAI, aprovados pela 
Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.39, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-12 



Norma de 
Procedimento 

2,040     

Disciplina os procedimentos relativos 
ao Processo de Promoção por 
Antiguidade dos servidores da FUNAI, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.40, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-10 

Norma de 
Procedimento 

2,041     

Normatiza os procedimentos relativos 
a avaliação de estágio probatório de 
servidores da FUNAI, aprovados pela 
Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.41, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-9 

Norma de 
Procedimento 

2,042     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao Processo de Treinamento Interno 
com Instrutoria Interna para 
servidores da FUNAI, aprovados pela 
Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de 

Serviço, v.42, n.14, 
de 29 de agosto de 

1997, p.5-12 

Norma de 
Procedimento 

2,043     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao treinamento interno com instrutoria 
externa para servidores da FUNAI, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.43, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-10 



Norma de 
Procedimento 

2,044     

Disciplina os procedimentos relativos 
à participação de servidores da 
FUNAI em treinamentos externos 
oferecidos pela ENAP, aprovados 
pela Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.44, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-8 

Norma de 
Procedimento 

2,045     

Disciplina os procedimentos relativos 
ao Processo de treinamento externo 
com ônus para a FUNAI, aprovados 
pela Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.45, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-10 

Norma de 
Procedimento 

2,046     

Normatiza os procedimentos relativos 
à solicitação de material bibliográfico, 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.46, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-11 

Norma de 
Procedimento 

2,047     

Disciplina os procedimentos relativos 
à consulta ou requisição de Processos 
aos arquivos do Departamento de 
Documentação – DOC, aprovados 
pela Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.47, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-10 



Norma de 
Procedimento 

2,048     

Disciplina os procedimentos atinentes 
à consulta ou requisição de 
documentos aos Arquivos do DOC, 
Departamento de Documentação – 
aprovados pela Portaria n.711, de 31 
de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 

v.48, 
n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-9 

Norma de 
Procedimento 

2,049     

Normatiza os procedimentos relativos 
à utilização dos veículos oficiais 
lotados na Sede da FUNAI, aprovados 
pela Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.53, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-11 

Norma de 
Procedimento 

2,050     

Normatiza os procedimentos relativos 
à utilização de vagas da Garagem do 
Edifício Sede da FUNAI, aprovados 
pela Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.54, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-9 

Norma de 
Procedimento 

4,001     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao Processo de Regularização das 
Terras Indígenas, correspondente a 
três subprocessos: Identificação e 
Delimitação, Demarcação e 
Regularização, aprovados pela 
Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.49, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-18 



Norma de 
Procedimento 

4,002     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao Processo de Extrusão de terras 
indígenas, aprovados pela Portaria 
n.711, de 31 de julho de 1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.50, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-11 

Norma de 
Procedimento 

4,003     

Normatiza os procedimentos relativos 
ao Processo de Concessão de 
Atestado Administrativo, aprovados 
pela Portaria n.711, de 31 de julho de 
1997. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.51, n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-10 

Norma de 
Procedimento 

4,004     

Normatiza os procedimentos relativos 
à programação anual do 
Departamento de Identificação e 
Delimitação da Diretoria de Assuntos 

Separata do 
Boletim de Serviço, 

v.52, 
n.14, de 29 de 

agosto de 1997, 
p.5-8 

Portaria 880 
23 de setembro 

de 1997 
Presidência da 

Funai 

Determina que sejam adotados os 
critérios para a concessão de auxílio a 
índios em trânsito para a sede da 
Funai, destinado a atender despesas 
com alimentação em viagem terrestre 
por ocasião do retorno às suas 
aldeias. Revoga a Portaria PP nº 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.10, n.18, de 24 de 
setembro de 1997, 

p.5 



1.010, de 11 
de outubro de 1990. 

Portaria 21 
24 de novembro 

de 1997 

Administração 
Executiva Regional 

do Rio Branco 

Determina o horário de expediente 
Administração Executiva Regional do 
Rio Branco. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.10, n.20-24, de 
19 de dezembro   

de 
1997, p.9 

Portaria 73 
22 de janeiro de 

1998 
Presidência da 

Funai 

Aprova as Normas de Procedimentos 
no âmbito da Funai. ( NP.2.051 e NP- 
2.052). 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.11, n.2, de 30 de 

janeiro 
de 1998, p.5 

Norma de 
Procedimento 

2,051     

Estabelece critérios básicos de 
elaboração e utilização de siglas das 
unidades organizacionais da FUNAI, 
aprovados pela Portaria nº 73/PRES, 
de 22 de janeiro de 1998. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.11, n.2, de 10 de 

fevereiro de 
1998, p.5-20 



Norma de 
Procedimento 

2,052     

Disciplina e regulamentar a utilização 
dos serviços de telecomunicações da 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI, 
aprovados pela Portaria nº 73/PRES, 
de 22 de janeiro de 1998. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.11, n.2, de 12 de 
fevereiro de 1998, 

p.5-15 

Portaria 02 
04 de fevereiro 

de 1998 

Administração 
Executiva Regional 

de Goiânia 

Estabelece que o horário de 
funcionamento da Administração 
Executiva Regional de Goiânia. 

Boletim de Serviço 
da Funai, v.11, 

n.03, 23 de 
fevereiro de 
1998, p.16 

Portaria 163 
18 de fevereiro 

de 1998 
Presidência da 

Funai 

Aprova as instruções para disciplinar 
a descentralização dos créditos 
orçamentários/extraorçamentários. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da Funai, v.11, 
n.20-04, 26 

de fevereiro de 
1998, p.10-16 

Portaria 164 
18 de fevereiro 

de 1998 
Presidência da 

Funai 

Aprova o regulamento de cessão de 
imóveis operacionais para o uso 
residencial de servidores da Funai. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da Funai, v.11, 
n.24-05, 09 
de março de 
1998, p.5-12 



Portaria 845 
14 de agosto de 

1998 
Presidência da 

Funai 

Compõe e determina as atribuições 
da Junta Médica Oficial da 
Administração Executiva Regional de 
Recife. Revoga a Portaria 683/PRES, 
de 04 de julho de 1995. 

Boletim de Serviço 
da Funai, v.11, 

n.15, 24 de 
agosto de 1998, p.7 

Portaria 921 
14 de setembro 

de 1998 
Presidência da 

Funai 

Determina que o ordenador de 
despesa somente conceda 
suprimento de fundos em caráter 
excepcional. 

Boletim de Serviço 
da Funai, v.11, 

n.17, 23 de 
setembro de 1998, 

p.6-7 

Portaria 09 
15 de dezembro 

de 1998 

Administração 
Executiva Regional 

de Parintins 

Altera o parágrafo 1º do art.1º da 
Portaria 012/ADR-PRT, de 01 de 
dezembro de 1995 sobre o horário de 
serviço da Administração Executiva 
Regional de Parintins e Postos 
Indígenas. 

Boletim de Serviço 
da Funai, v.11, 

n.23, 23 de 
dezembro de 1998, 

p.16 

Portaria 1,122 
16 de dezembro 

de 1998 
Presidência da 

Funai 

Recomenda aos Titulares das 
Administrações Regionais, Chefes de 
Núcleos, do Museu do Índio e Casas 
de Saúde Indígena, o cumprimento 
das instruções com vistas a 
elaboração dos balancetes e demais 
demonstrativos que compõem o 
Balanço. 

Boletim de Serviço 
da Funai, v.11, 

n.24, 05 de 
janeiro de 1999, 

p.5-6 



Portaria 29 
19 de janeiro de 

1999 
Presidência da 

Funai 

Estabelece o limite de 130.000(cento 
e trinta mil cópias para as 10 (dez) 
máquinas de xerox locadas pela 
Funai. 

Separata do 
Boletim de Serviço 
da Funai, v.11-12, 

n.24-06, 
22 de março de 

1999, p.5 

Portaria 105 
22 de fevereiro 

de 1999 
Presidência da 

Funai 

Autoriza, em consonância com o art. 
3º da lei 5.371/67, a concessão do 
pagamento da taxa de até 10%, a 
título de Comissão e de incentivo às 
empresas de turismo, por intermédio 
de seus guias oficiais, sobre o valor 
das vendas de artesanato indígena. 

Boletim de Serviço 
da Funai, v.12, n.4, 

05 de março de 
1999, p.6 

Portaria 01 
17 de maio de 

1999 
Museu do Índio 

Cria e estabelece normas de 
funcionamento da Comissão 
Permanente de Avaliação de Acervos 
a serem adquiridos pelo Museu do 
Índio. 

Boletim de Serviço 
da Funai, v.12, 

n.10, 07 de 
junho de 1999, p.15 

Portaria 02 
17 de maio de 

1999 
Museu do Índio 

Cria e estabelece normas de 
funcionamento da Comissão 
Permanente de Avaliação de Acervos 
a serem adquiridos pelo Museu do 
Índio. 

Boletim de Serviço 
da Funai, 

v.12, n.10, 07 de 
junho de 1999, p.15 



Portaria 435 
17 de junho de 

1999 
Presidência da 

Funai 
Compõe e determina as atribuições 
da Junta Médica Oficial da Funai. 

Boletim de Serviço 
da Funai, v.12, 

n.12, 05 de 
julho de 1999, p.6 

Portaria Conjunta 1 
25 de agosto de 

1999 

Presidência da 
FUNAI e 

Presidência 
da FUNASA 

Apresenta considerações referentes à 
transferência das atividades da FUNAI 
relacionadas à saúde das 
comunidades 
indígenas para a FUNASA, incluindo 
redistribuição de servidores e 
disponibilização de bens móveis, 
imóveis, acervo documental, 
equipamentos, veículos, embarcações 
e aeronaves 

DOU, Seção I, 
n.165, 27 de 

agosto de 1999, 
p.62-63 

Portaria 1,163 
14 de setembro 

de 1999 
Ministério da Saúde 

Dispõe sobre as responsabilidades na 
prestação de assistência à saúde dos 
povos indígenas, no Ministério da 
Saúde. 

DOU, Seção I, 
n.177, 15 de 
setembro de 
1999, p.33 



Portaria 967 
14 de outubro de 

1999 
Presidência da 

FUNAI 

Aprova o Regimento Interno da 
Comissão de Sindicância (benfeitorias 
nas terras indígenas), de caráter 
permanente, instituída pela Portaria 
PP nº 165, de 20 de fevereiro de 
1989. 

DOU, Seção I, 
n.206, 27 de 

outubro de 1999, 
p.56-57 

Portaria 979 
15 de outubro de 

1999 
Presidência da 

Funai 
Aprova normas referentes ao controle 
de Portaria. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da Funai, v.12, 
n.19, 18 de 

outubro de 1999, 
p.7-16 

Portaria 03 
10 de novembro 

de 1999 

Ministério da 
Educação. 

Conselho Nacional 
de Educação. 

Câmara de 
Educação Básica 

Fixa diretrizes nacionais para o 
funcionamento das escolas indígenas. 

DOU, Seção I, 
n.238-A, 14 de 

dezembro de 1999, 
p.58-59 

Portaria 1,116 
03 de dezembro 

de 1999 
Presidência da 

Funai 

Ratifica a Portaria nº 978/PRES, de 
15 de outubro de 1999, que trata das 
Normas de Controle de Frequência. 

Boletim de Serviço 
da Funai, v.12, 

n.23, 23 de 
dezembro de 

1999, p.5 



Portaria 1,117 
03 de dezembro 

de 1999 
Presidência da 

Funai 

Ratifica a Portaria nº 979/PRES, de 
15 de outubro de 1999, que trata das 
Normas de Controle de Portaria. 

Boletim de Serviço 
da Funai, v.12, 

n.23, 23 de 
dezembro de 1999, 

p.5 

Portaria 1,159 
16 de dezembro 

de 1999 
Presidência da 

Funai 

Recomenda aos titulares das 
Administrações Executivas Regionais, 
Chefes de Núcleo, do Museu do Índio 
e Casas de Saúde Indígena, o 
cumprimento das instruções para 
elaboração de balancetes e demais 
demonstrativos. 

Separata do 
Boletim de 

Serviço da Funai, 
v.12, n.24, 17 de 

dezembro de 1999, 
p.7-10 

Portaria 218 
05 de abril de 

2000 
Presidência da 

Funai 

Autoriza o Chefe do Museu do índio 
proceder a cobrança pelos serviços, 
produtos e a utilização dos espaços 
físicos tais como ingresso de pessoas, 
visitas guiadas, eventos, materiais 
gráficos, vídeos e outros. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 

v.13, n.7, 05 de 
abril de 2000, p.6 

Portaria 281 
20 de abril de 

2000 
Presidência da 

Funai 

Estabelece as diretrizes para o 
Departamento de Índios Isolados. 
Revoga a Portaria PP nº 1900/87, de 
06 de junho de 1987. 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.13, 

n.08, 05 de 
maio de 2000, p. 7 



Portaria 290 
20 de abril de 

2000 
Presidência da 

Funai 

Determina que o Departamento de 
Índios Isolados tenha por finalidade 
planejar, normatizar e supervisionar 
as atividades relacionadas a índios 
isolados. Estabelece que a execução 
da política e proteção de índios 
isolados seja efetuada por equipes de 
campo denominadas Frentes de 
Proteção Etnoambiental. Revoga a 
Portaria PP nº 1901/87, de 06 de julho 
de 1987. 

Boletim de 
Serviço da FUNAI, 
v.13, n.08, 05 de 

maio de 2000, p. 8 

Instrução 
Executiva 

34 
18 de maio de 

2000 

Diretoria de 
Assuntos 

Fundiários 

Edita o Manual de Levantamento 
Fundiário, Sócio-econômico, 
Documental e Cartorial em terras 
indígenas, no âmbito da Funai e os 
instrumentos. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 

v.13, n.10, 02 de 
junho de 2000, p.5 

Portaria 591 
28 de junho de 

2000 
Presidência da 

Funai 
Aprova as Normas para a Concessão 
de Licença-Prêmio por Assiduidade. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 

v.13, n.12, 05 de 
julho 

de 2000, p.5 



Portaria 08 
18 de julho de 

2000 

Administração 
Executiva Regional 

de Parintins 

Altera o art. 1º da Portaria do 
Administrador nº 09/AER-PRT, de 15 
de dezembro de 1998 que passa a ter 
a seguinte redação: “O horário de 
serviço na Sede da Administração 
Regional e Postos Indígenas a ela 
subordinados, será de 07:00 às 12:00 
e das 14:00 às 17:00 horas” 

Boletim de Serviço, 
v.13, n.14, 07 de 
agosto de 2000, 

p.13 

Portaria 693 
19 de julho de 

2000 
Presidência da 

Funai 

Fica criado o Cadastro de Patrimônio 
Cultural Indígena. Revoga a Portaria 
nº 216/PRES, de 05 de abril de 2000. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.13, n.12-14, 28 

de 
julho de 2000, p.6 

Instrução 
Normativa 

183 
01 de agosto de 

2000 
Presidência da 

Funai 

Disciplina a utilização de recursos em 
tecnologia de informática no âmbito 
da Funai. 

Separata do 
Boletim de Serviço, 
v.13, n.13-15, 11 

de 
agosto de 2000, p.7 

Portaria 1,040 
27 de setembro 

de 2000 
Presidência da 

Funai 

Integra entre as ações do 
Departamento de Educação e dos 
Setores de Educação das 
Administrações Executivas Regionais 
e/ou Núcleos de Apoio, a concessão 
de benefícios a estudantes indígenas 
que desejam continuar seus estudos 
em escolas fora da aldeia, ou seja, na 

Boletim de Serviço, 
v.13, n.18, 05 de 
outubro de 2000, 

p.10-11 



2ª fase Ensino Fundamental, no 
Ensino Médio e Superior. 

Portaria 1,151 
10 de novembro 

de 2000 
Presidência da 

Funai 

Determina que as contestações 
devidamente autuadas às propostas 
de eleição de terras de ocupação 
tradicional indígena sejam 
inicialmente analisadas pela 
Procuradoria Geral. 

Boletim de 
Serviço, v.13, n.21, 
23 de novembro de 

2000, p.5 

Portaria 124 
16 de fevereiro 

de 2001 
Presidência da 

Funai 

Estabelece limites máximos para 
pagamento das despesas relativas à 
utilização em serviço, das linhas de 
telefonia móvel celular. 

Boletim de Serviço, 
v.14, n.04, 05 de 

março 
de 2001, p.5 

Portaria 003 
14 de janeiro de 

2002 
Presidência da 

FUNAI 

Regulamenta o Registro 
Administrativo de Nascimento e Óbito 
de Índios, estabelecido pela Lei nº 
6.001, de 19.12.73. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.15, 
n.1, 11 de março 

de 2002, 
p.5-14 



Instrução 
Normativa 

52 
03 de abril de 

2002 
Presidência da 

FUNAI 

Aprova as normas que disciplinam o 
ingresso em Terra Indígena com a 
finalidade de desenvolver 
assessoramento técnico às 
comunidades indígenas e suas 
organizações no âmbito do 
Subprograma Projetos 
Demonstrativos e seu componente 
Projetos Demonstrativos dos Povos 
Indígenas (PDPI), do Programa Piloto 
para a Proteção das Florestas 
Tropicais do Brasil, instituído com o 
Decreto nº 563, de 05 de junho de 
1992. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.15, 
n.7, 23 de abril de 

2002, p.7 

Portaria 937 
19 de setembro 

de 2002 
Presidência da 

FUNAI 

Aprova as normas regulamentadoras 
da Gratificação de Desempenho de 
Atividades Técnico-Administrativa – 
GDATA instituída pela Lei nº 10.404, 
de 09 de janeiro de 2002, e 
regulamentada pelo Decreto nº 4.247, 
de 22 de maio de 2002. 

DOU, Seção I, 
n.186, 25 de 

setembro de 2002, 
p.56-60 

Portaria 1,171 
06 de novembro 

de 2002 
Presidência da 

FUNAI 

Aprova as normas para disciplinar os 
procedimentos quanto a solicitação e 
a operacionalização do Programa de 
Estágio de Estudantes de nível médio 
e superior na Funai. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.15, 
n.19-21, 08 

de novembro de 
2002, p.5 



Portaria 1,180 
08 de novembro 

de 2002 
Presidência da 

FUNAI 

Determina as Unidades de Avaliação 
para fins de concessão da 
Gratificação de Desempenho de 
Atividades Técnico-Administrativo – 
GDATA no âmbito da Funai. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.15, 
n.19-21, 08 

de novembro de 
2002, p.6-7 

Portaria 335 
05 de maio 

de 2003 
Presidência da 

Funai 

Aprova as Normas de Procedimento 
para Aquisição de Material e Serviços 
da Funai. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da Funai, v.16, 
n.09, 26 de 

maio de 2003, p. 5-
11 

Instrução 
Normativa 

001 
07 de julho 

de 2003 
Presidência da 

Funai 

Aprova normas que disciplinam a 
solicitação e concessão de passagens 
aéreas no âmbito da Funai 

Separata do 
Boletim de Serviço 
da FUNAI, v. 16, 
n.09-13, 11 de 
julho de 2003, 

p.7 

Portaria 1,015 
29 de outubro de 

2003. 
Presidência da 

Disciplina a concessão de 
hospedagem e a concessão de 
passagens a indígenas que se 
deslocam a Brasília. 

Separata do 
Boletim de Serviço 
da FUNAI, v. 16, 

n.20, 31 de outubro 
de 2003, p.5-7 



Portaria 1028 
07 de novembro 

de 2003 
Presidência da 

Funai  

Transfere a Coordenação-Geral de 
Artesanato – CGART para o Setor 
Comercial Sul. Autoriza a 
permanência do Centro de Exposição 
Artíndia, na Sede da Funai. 

Separata do 
Boletim de Serviço 
da FUNAI, v. 16, 

n.21, 24 de 
novembro de 2003, 

p.5 

Instrução 
Normativa 

003 
12 de novembro 

de 2003 
Presidência da 

Funai 

Autoriza a Coordenação-Geral de 
Documentação – CGDOC, a proceder 
à venda de publicações técnicas, 
acadêmicas e paradidáticas, em 
formato de livros e folhetos, 
produzidos no âmbito da referida 
Coordenação-Geral, tendo como 
finalidade o auxílio à manutenção do 
programa editorial dessa unidade. 

Separata do 
Boletim de Serviço 
da FUNAI, v. 16, 

n.21, 11 de abril de 
2004, p.5 

Portaria 1,121 
25 de novembro 

de 2003 
Presidência da 

Funai 

Dispõe sobre a situação funcional e a 
movimentação dos servidores que 
respondem a sindicância ou processo 
administrativo disciplinar e dos que 
integram as respectivas comissões, 
no âmbito da Funai. 

Separata do 
Boletim de Serviço 
da FUNAI, v. 16, 

n.22, 05 de 
dezembro de 2003, 

p.5-6 



Instrução 
Normativa 

02 
04 de dezembro 

de 2003 
Presidência da 

Funai 

Estabelece os procedimentos 
destinados a regulamentar o 
funcionamento e os serviços de 
empréstimo da Biblioteca Curt 
Nimuendaju da Funai. 

Separata do 
Boletim de Serviço 
da FUNAI, v. 16, 

n.23, 18 de 
dezembro de 2003, 

p.5-6 

Portaria 130 
29 de janeiro 

de 2004 
Presidência da 

Funai 

Disciplina o uso de aparelho telefônico 
móvel celular no âmbito da 
Funai Sede. 

Boletim de Serviço 
da 

FUNAI, v. 17, n.02, 
05 de fevereiro de 

2004, p.7 

Portaria 153 
02 de fevereiro 

de 2005 
Presidência da 

Funai 

Regulamenta procedimentos para 
fazer uso de aparelhos telefônicos 
móvel celular no âmbito da 
Administração Central da Funai. 
Revoga o art. 1º - inciso IV, art. 5º - 
inciso I, II, III e IV,  parágrafo 1º, art. 
6º, art.8º, da Portaria nº 130, de 29 
de janeiro de 2004. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.18, 
n.3, 

10 de fevereiro 
de 2005, p.5 

Instrução 
Executiva 

34 
17 de novembro 

de 2005 
Diretoria de 

Administração 

Estabelece os valores para 
comercialização da publicação 
editada pela Coordenação Geral de 
Documentação, OS ÍNDIOS E A 
ORDEM IMPERIAL (1889-1930), de 
autoria do professor Doutor Carlos de 
Araújo Moreira Neto. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.18, 
n.20-22, 17 de 

novembro de 2005, 
p.9 



Portaria 1,394 
29 de novembro 

de 2005 
Presidência da 

Funai 

Aprova as Normas  de  Planejamento, 
Execução  e  Controle  dos  
Programas e/ou Projetos, dos 
recursos da Renda do Patrimônio 
Indígena, sob gestão da Coordenação  
Geral  de  Patrimônio  e Meio 
Ambiente – CGPIMA. 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.18, 

n.22, 05 de 
dezembro de 2005, 

p.6-8 

Portaria 8 
05 de janeiro de 

2006 
Presidência da 

Funai 

Delegar competência ao Diretor de 
Administração a autorizar 
procedimentos de licitação; 
homologar, adjudicar, revogar e 
anular licitações, decidir sobre 
recursos interpostos; aprovar 
dispensas e situações de 
inexigibilidade e praticar os demais 
atos relacionados aos procedimentos 
licitatórios.  

DOU n° 05, de 
06/01/2006, às fls. 

19 

Portaria 177 
16 de fevereiro 

de 2006 
Presidência da 

FUNAI 

Regulamenta o procedimento 
administrativo de autorização pela 
FUNAI - de entrada de pessoas em 
terras indígenas interessadas  no uso, 
aquisição e ou cessão de direitos 
autorais e de direitos de imagem 
indígenas;  orienta procedimento 
afins, com o propósito de respeitar os 
valores, criações artísticas e outros 
meios de expressão cultural 
indígenas, bem como proteger sua 
organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições. 

DOU, Seção I, 
v.143, n.36, 20 
de fevereiro de 
2006, p.26-27 



Portaria 726 
15 de junho de 

2020 
Presidência da 

Funai 

Delegar competência aos 
Coordenadores Regionais e ao Diretor 
do Museu do Índio e, em seus 
afastamentos e impedimentos legais 
ou regulamentares, a seus substitutos 
legais, para, observadas as 
disposições legais e regulamentares, 
atuar como Ordenadores de 
Despesas, 

Boletim de Serviço 
da Funai nº 113 de 

17/06/2020 

Instrução 
Normativa 

03 
28 de junho 

de 2006 
Presidência da 

Funai 

Proíbe quaisquer formas de 
cerceamento e arrendamento das 
Terras Indígenas. 

DOU, Seção I, 
n.124, 30 de 

junho de 2006, 
p.237 

Instrução 
Normativa 

05 
27 de outubro de 

2006 
Presidência da 

FUNAI 

Institui no âmbito da Fundação 
Nacional do Índio – FUNAI, normas e 
procedimentos para o exercício do 
poder de polícia administrativo. 

DOU, Seção I, 
n.209, 31 de 
outubro de 

2006, p.285-286 



Instrução 
Normativa 

006 
31 de outubro de 

2006 
Presidência da 

Funai 
Regulamenta a inscrição em dívida 
ativa no âmbito da Funai. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.19, 
n.20, 14 de 

novembro de 2006, 
p.5-6 

Portaria 1411 
20 de novembro 

de 2006 
Presidência da 

Funai 

Delegar competência ao Presidente 
Substituto desta Fundação para, 
observadas as disposições legais e 
regulamentares, praticar atos relativos 
à: a) Administração de Recursos 
Humanos; b) Ordenação de despesas 
até o limite financeiro fixado pela 
legislação em vigor para licitações na 
modalidade convite.  

DOU n° 222, de 
21/11/2006, às fls. 

24 

Instrução 
Normativa 

08 
12 de dezembro 

de 2006 
Presidência da 

Funai 

Dispõe sobre a desintrusão de 
ocupantes na Terra Indígena Kadiwéu 
e sobre a previsão de comissão para 
elaboração de normas, contratos e 
fiscalização para o aproveitamento 
econômico através de parceria 
pecuária. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.19, 
n.13-23, 27 de 
dezembro de 
2006, p.5-7 



Instrução 
Normativa 

01 
17 de janeiro 

de 2007 
Presidência da 

Funai 

Normatiza a operação de aeronaves 
de propriedade da Funai e as 
disponibilizadas para seu serviço, 
bem como estabelecer critérios para o 
trabalho de servidores habilitados a 
operá-las. 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.20, 
n.02-03, 15 de 

fevereiro de 2007, 
p.12-13 

Portaria 137 
27 de fevereiro 

de 2007 
Presidência da 

Funai 

Institui    o    caráter    semestral    
para análise   e   emissão   de   
Parecer   pela Auditoria    Interna    da    
Funai,    dos balancetes  e  Relatório  
de  Gestão  de Recursos     
Orçamentários,         Extra- 
Orçamentário e Renda do Patrimônio 
Indígena. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.20, 
n.04, 27 de 

fevereiro de 2007, 
p.7 

Portaria 141 
27 de fevereiro 

de 2007 
Presidência da 

Funai 

Estabelece normas sobre a política de 
edição   e   planejamento   editorial   
da Funai. Institui o Conselho Editorial 
da Funai. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.20, 
n.04, 06 de 

março de 2007, 
p.5-8 

Portaria 06 
09 de outubro de 

2007 

Administração 
Executiva Regional 

de Colíder 

Normatiza    no    âmbito    interno    
da Administração Executiva  Regional  
de Colíder, os abastecimentos dos 
veículos  oficiais  e  fornecimentos  de 
combustível para os postos indígenas 
e aldeias desta jurisdição. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.20, 
n.19, 22 de outubro 

de 
2007, p.13 



Portaria 259 
18 de março de 

2008 
Presidência da 

Funai 

Delegar competência ao Diretor de 
Administração, para, observadas as 
disposições legais e regulamentares, 
apostilar contratos e convênios no 
âmbito desta Fundação Nacional do 
Índio 

DOU n° 55, de 
20/03/2008, às fls. 

17 

Portaria 473 
30 de abril 
de 2008 

Presidência da 
FUNAI 

Reativa em caráter 
excepcionalíssimo, as Unidades 
Gestoras, UGs, dos Núcleos de Apoio 
Locais de Norotã – MT e 
Marawaitsede Paradzané – MT, 
jurisdicionados à Administração 
Executiva Regional de Goiânia – GO. 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.21, 

n.08, 05 de maio de 
2008, p.8 

Portaria 682 
24 de junho 

de 2008 
Presidência da 

FUNAI 

Aprova o Manual de Normas Técnicas 
para a Demarcação de Terras 
Indígenas, Manual de Fiscalização 
Técnica para a Demarcação de Terras 
Indígenas,  e Manual de 
Procedimentos Técnicos 
Cartográficos para Delimitação de 
Terras Indígenas. Revoga a Portaria 
nº 366/PRES, de 09 
de maio de 2003. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.21, 
n.12, 07 de julho de 

2008, p.5-44 



Portaria 752 
03 de julho de 

2008 
Presidência da 

Funai  
Cria Centro de Exposição e 
Vendas/Artíndia de Cuiabá 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.21, 
n.10-13, 04 de julho 

de 2008, p.7 

Instrução 
Normativa 

01 
03 de setembro 

de 2008 
Procuradoria 

Jurídica da FUNAI 

Estabelece normas para a instrução 
de processos administrativos a serem 
analisados pela Procuradoria 
Especializada Junto à Fundação 
Nacional do Índio – PFE-FUNAI em 
sua sede em Brasília/DF. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.21, 
n.17, 18 de 
setembro de 
2008, p.5-7 

Portaria 1,346 
31 de outubro de 

2008 
Presidência da 

Funai 

Dispõe sobre a utilização do Cartão 
de Pagamento do Governo Federal – 
CPGF, no âmbito da Funai. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.21, 
n.20-21, 11 de 
novembro de 
2008, p.5-6 

Portaria 179 
26 de fevereiro 

de 2009 
Presidência da 

FUNAI 

Estabelece os procedimentos a serem 
observados pelos Grupos Técnicos, 
constituídos pelas Portarias FUNAI 
nºs 788, 789, 791, 792, 793, de 10 de 
julho de 2008, publicadas no DOU em 
14 de julho de 2008, Seção II, no 
âmbito dos estudos de identificação e 
delimitação das terras 

DOU, Seção I, 
n.44, 06 de 

março de 2009, 
p. 87 



tradicionalmente ocupadas pelos 
Guarani Kaiowá e Nhandeva... 

Portaria 180 
27 de fevereiro 

de 2009 
Presidência da 

FUNAI 

Apresenta requisitos para emitir 
certidões que declarem que o 
indígena possui condição de 
extrativista artesão. 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.22, 

n.4, 
5 de março de 
2009, p.5-12 

Portaria 849 
04 de agosto 

de 2009 
Presidência da 

FUNAI 

Determina as orientações para a 
seleção dos estudantes indígenas no 
ensino superior ao recebimento de 
apoio financeiro da FUNAI via 
unidades regionais. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.22, 
n.15-16, 26 de 

agosto de 2009, 
p.5-7 

Portaria 171 
05 de fevereiro 

de 2010 
Presidência da 

FUNAI 

Vincula os saldos orçamentários, 
financeiros e patrimoniais das 
unidades gestoras, a partir do dia 29 
de dezembro de 2009, às 
Coordenações Regionais, criadas por 
meio do Decreto 7.056, de 28 de 
dezembro de 2009. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.23, 
n.3, 

05 de fevereiro 
de 2010, p.6-7 



Portaria 
Portaria nº 
419/PRES 

 17 de março de 
2010  

Presidência da 
FUNAI 

Instituir a sistemática para a 
operacionalização da avaliação de 
desempenho institucional e individual 
da Gratificação de Desempenho do 
Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo – GDPGPE, da Gratificação 
de Desempenho de 
Atividade Indigenista – GDAIN e da 
Gratificação de Desempenho de 
Atividades de Cargos Específicos – 
GDACE, no âmbito da Fundação 
Nacional do Índio-Funai 

Boletim de Serviço 
da FUNAI – Ano 29 
– Número 06 – p. 1 

Decreto 7,133 
19 de março 

de 2010 
Presidência da 

República 

Regulamenta os critérios e 
procedimentos gerais a serem 
observados para a realização das 
avaliações de desempenho individual 
e institucional e o pagamento das 
gratificações de desempenho, entre 
outras, a Gratificação de Desempenho 
de Atividade Indigenista – GDAIN... 

DOU, Seção I, 
n.54, de 22 de 
março de 2010 

Portaria 533 
14 de abril de 

2010 
Presidência da 

Funai 

Vincula os saldos orçamentários, 
financeiros e patrimoniais das 
unidades gestoras extintas, referentes 
aos recursos da Renda Indígena, a 
partir do dia 01 de abril de 2010, às 
Coordenações Regionais, criadas por 
meio do Decreto 7.056, de 28 de 
dezembro de 2009. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.23, 
n.04-07, 14 de 

abril de 2010, p.5 



Portaria 643 
05 de maio de 

2010 
Presidência da 

Funai  
Vincula ao Museu do Índio a Loja 
Artíndia do Rio de Janeiro - RJ. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.23, 
n.04-09, 07 de 

maio de 2010, p.7 

Portaria 673 
11 de maio 

de 2010 
Presidência da 

Funai 

Aprova critérios para autorizar 
servidor público não ocupante do 
cargo de Motorista Oficial conduzir 
veículos oficiais. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.23, 
n.06-09, 13 de 

maio de 2010, p.5-
6 

Portaria 807 07/06/2010 
Presidência da 

Funai 

Delegar competência ao 
Coordenador-Geral de Gestão de 
Pessoas e ao Diretor de 
Administração e Gestão, bem como 
aos Coordenadores Regionais e ao 
Diretor do Museu do Índio da FUNAI, 
estes em suas respectivas áreas de 
jurisdição e vinculação, para, no 
âmbito de sua competência e 
observando as disposições legais e 
regulamentares, dar posse aos 
titulares de cargos efetivos e em 
comissão.  

DOU n° 107, de 
08/06/2010, Seção 

2, às fls. 37 



Portaria 4,040 
22 de dezembro 

de 2010 
Ministério da 

Justiça 

Aprova os critérios e procedimentos 
específicos de avaliação de 
desempenho individual dos servidores 
e institucional da Fundação Nacional 
do Índio – FUNAI e de atribuição de 
Gratificação de Desempenho do 
Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo – GDPGPE, instituída pela 
Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 
2006, e da Gratificação de 
Desempenho de Atividade Indigenista 
– GDAIN, instituída pela Lei nº 
11.907, de 02 de fevereiro de 2009. 

DOU, Seção I, 
n.245, 23 de 

dezembro de 2010, 
p.92-93 

Instrução 
Normativa 

01 
07 de fevereiro 

de 2011 
Presidência da 

Funai 

Fica instituída ao Coordenador (a) 
Regional, a competência de planejar e 
executar a implantação dos Comitês 
Regionais. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.24, 
n.03, 08 de 

fevereiro de 2011, 
p.01 

Portaria 484 
05 de abril 
de 2011 

Presidência da 
Funai 

Dispõe sobre o modelo, as 
características e os demais critérios 
para a emissão e o uso do Crachá de 
Identificação Funcional dos servidores 
públicos ocupantes dos cargos de 
provimento efetivo e em comissão e 
Contratado Temporário, em exercício 
nesta Fundação Nacional do Índio – 
FUNAI. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.24, 
n.07, 06 de abril de 

2011, p.05 



Portaria 543 
13 de abril 
de 2011 

Presidência da 
Funai 

Dispõe sobre as normas internas 
complementares aos procedimentos 
da Avaliação de Desempenho para 
fins de pagamento da Gratificação de 
Desempenho do Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo – 
GDPGPE e da Gratificação de 
Desempenho de Atividade Indigenista 
– GDAIN. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.24, 
n.07, 13 de abril de 

2011, p.05-13 

Portaria 1,025 
13 de julho 

de 2011 
Presidência da 

Funai 

Altera  o  Anexo  I  da  Portaria  PRES  
nº 484, de 05 de abril de 2011, que 
dispõe sobre o modelo, as 
características e os demais critérios 
para a emissão e o uso do  Crachá  
de  Identificação  Funcional dos 
servidores públicos   ocupantes   dos   
cargos   de provimento efetivo e em 
comissão e Contratado  Temporário, 
em  exercício nesta Fundação 
Nacional do Índio 
- FUNAI. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.24, 
n.13, 15 de julho de 

2011, p.11-12 

Portaria 1,234 
17 de agosto 

de 2011 
Presidência da 

Funai 

Dispõe   sobre   os   procedimentos   
de avaliação      de      desempenho      
dos servidores em estágio probatório. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.24, 
n.13-16, 18 de 

agosto de 2011, 
p.07-12 



Portaria 435 
19 de setembro 

de 2011 

Diretoria da 
Administração e 
Gestão da Funai 

Dispõe    sobre    a    implantação    do 
Sistema      de      Gerenciamento      
de Documentos e Processos da 
Fundação Nacional do Índio –  
MJDOC-FUNAI,  e dá outras 
providências. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.24, 
n.17-18, 19 de 
setembro de 

2011, p.05-06 

Portaria 456 
29 de setembro 

de 2011 

Diretoria da 
Administração e 
Gestão da Funai 

Aprova a Norma de Serviço que 
define procedimentos e regulamenta o 
uso do   Sistema   de   Gerenciamento   
de Documentos e Processos no 
âmbito da Fundação Nacional do Índio 
– FUNAI. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.24, 
n.16-18, 30 de 
setembro de 
2011, p.6-16 

Portaria 1,682 
08 de 

dezembro de 
2011 

Presidência da 
FUNAI 

Estabelece diretrizes e critérios a 
serem observados na concepção e 
execução das ações de proteção 
territorial etnoambiental em terras 
indígenas. 

DOU, Seção I, 
n.238, 13 de 

dezembro de 2011, 
p.57-58 

Instrução 
Normativa 

01 
09 de janeiro de 

2012 
Presidência da 

FUNAI 

Estabelece normas sobre a 
participação da Fundação Nacional do 
Índio – FUNAI, no processo de 
licenciamento ambiental de 
empreendimentos ou atividades 
potencial e efetivamente causadoras 
de impactos ambientais e 

DOU, Seção I, 
n.09, 12 de janeiro 
de 2012, p.42-44 



socioculturais que afetem terras e 
povos indígenas. 

Instrução 
Normativa 

02 
03 de fevereiro 

de 2012 
Presidência da 

FUNAI 

Baixa instruções para o pagamento de 
indenização pelas benfeitorias 
derivadas da ocupação de boa-fé em 
terras indígenas. Revoga a Portaria nº 
69, de 24 de janeiro de 1989 e 
Portaria nº 165, de 20 de fevereiro de 
1989. 

DOU, Seção I, 
n.26, 06 de 

fevereiro de 2012, 
p.21-23 

Portaria 116 
14 de fevereiro 

de 2012 
Presidência da 

FUNAI 

Estabelece diretrizes e critérios a 
serem observados na concepção e 
execução das ações de demarcação 
de terras indígenas. 

DOU, Seção I, 
n.33, 15 de 
fevereiro de 
2012, p.27 

Portaria 117 
14 de fevereiro 

de 2012 

Diretoria de 
Administração e 

Gestão 

Divulga que as unidades 
organizacionais da Funai 
responsáveis pela realização de 
licitações para contratação de obras, 
serviços, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações, 
inclusive nos casos em que tais 
operações sejam feitas mediante 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.25, 
n.03-04, 16 de 

fevereiro de 2012, 
p.5 



dispensa ou inexigibilidade de 
licitações, deverão adotar, como 
norma de referência em todas as 
fases dos respectivos procedimentos, 
a publicação 
“Licitações & Contratos – Orientações 
e Jurisprudência do TCU” 

Instrução 
Normativa 

04 
19 de abril 
de 2012 

Presidência da 
FUNAI 

Determina que o art. nº 1 da Instrução 
Normativa nº 01/2012 passe a vigorar 
com nova redação. 
Revoga o art. nº 31 da referida 
Instrução Normativa, Estabelece 
normas sobre a participação da 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI, 
no processo de licenciamento 
ambiental de empreendimentos ou 
atividades potencial e efetivamente 
causadoras de impactos ambientais e 
socioculturais que afetem terras e 
povos indígenas. 

DOU, Seção I, 
n.85, 03 de maio de 

2012, p.28 

Resolução 
Conjunta 

03 
19 de abril 
de 2012 

Conselho 
Nacional de 

Justiça. Conselho 
Nacional do 

Ministério Público 

Dispõe sobre o assento de 
nascimento de indígena no Registro 
Civil das Pessoas Naturais. 

DJ-e, nº 198, 26 
de outubro de 

2012, p.2-3 



Portaria 442 
20 de abril de 

2012 
Presidência da 

Funai  
Vincula ao Museu do Índio – RJ, as 
Lojas Artíndia de Cuiabá e Brasília. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.25, 
n.07-08, 24 de abril 

de 2012, p.7 

Portaria 02 
25 de abril 

2012 

Diretoria de 
Promoção ao 

Desenvolvimento 
Sustentável da 

FUNAI 

Institui o Serviço de Informação ao 
Cidadão – SIC/FUNAI. 

DOU, Seção I, 
n.81, 26 de abril de 

2012, p.33 

Portaria 347 
18 de maio de 

2012 
Presidência da 

Funai 

Subdelegar competência ao 
Coordenador-Geral de Gestão de 
Pessoas e, em seus afastamentos e 
impedimentos legais ou 
regulamentares, a seu substituto 
legal, para, observadas as 
disposições legais e regulamentares, 
praticar os seguintes atos: I- 
Homologar Licença-Prêmio concedida 
a servidores integrantes do quadro de 
pessoal da Funai; II- Conceder 
insalubridade; III - Conceder auxílio 
funeral, auxílio pré-escolar e auxílio-
natalidade; IV - Declarar vago, em 
decorrência de falecimento, cargos de 
servidores do quadro de pessoal da 

DOU n° 97, de 
21/05/2012, Seção 

2, às fls. 36 



Funai; V - Cancelar e interromper 
férias de servidores desta Fundação, 
por necessidade de serviço; e VI - 
Assinar ofícios/memorandos com a 
finalidade de prestar informações e/ou 
respostas a órgãos Oficiais de 
assuntos relacionados à área de 
Gestão de pessoas 

Portaria 797 
25 de junho de 

2012 
Presidência da 

Funai 

Aprova a Norma  de  Implementação 
dos     Programas     de     
Capacitação, Desenvolvimento        de        
Recursos Humanos  e  o  acesso  dos  
servidores em exercício nas unidades 
da Funai. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.25, 
n.12, 26 de junho 
de 2012, p.5-22 

Portaria 1,037 
21 de agosto 

de 2012 
Presidência da 

Funai 
Estabelece o horário de 
funcionamento da FUNAI. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.25, 
n.16, 22 de 

agosto de 2012, 
p.5-7 

Portaria 1,055 
28 de agosto 

de 2012 
Presidência da 

Funai 

Delega             competência             
aos Coordenadores           Regionais           
e Coordenadores      das      Frentes      
de Proteção    Etnoambiental, 
autorizar servidores      públicos      a      
dirigirem veículos oficiais.  Aprova os 
critérios para a autorização. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.25, 
n.16, 29 de 

agosto de 2012, 
p.5-6 



Portaria 1,246 
01 de outubro de 

2012 
Presidência da 

Funai 

Disciplina a aplicação  do  Decreto  nº 
7.689,  de  02  de  março  de  2012,  
no âmbito da Funai em harmonia com 
o teor da Portaria MJ nº 493, de 16 de 
março de 2012 e da Portaria MPOG 
nº 249, de 13 de junho de 2012. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.25, 
n.19, 02 de 

outubro de 2012, 
p.5-6 

Portaria 1,265 
03 de outubro de 

2012 
Presidência da 

FUNAI 

Regulamenta o nível de equivalência 
das atividades a serem cumpridas por 
colaboradores eventuais com a tabela 
de diárias que prestam serviços à 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI. 

DOU, Seção I, 
n.196, 09 de 

outubro de 2012, 
p.21 

Portaria 1,483 
19 de novembro 

de 2012 
Presidência da 

Funai 

Determina   o   regime   de   escala   
de trabalho       em       expedições       
dos servidores    que    atuam    em    
ações coordenadas      pelas      
Frentes      de Proteção 
Etnoambiental. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.25, 
n.20-22, 26 de 
novembro de 
2012, p.1-2 

Portaria 1,618 
11 de dezembro 

de 2012 
Presidência da 

Funai 

Constitui a Comissão Permanente de 
Avaliação de Documentos Sigilosos 
da Fundação Nacional do Índio 
(CPADS/FUNAI). 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.25, 
n.23-24, 17 de 
dezembro de 
2012, p.1-2 



Portaria 320 
27 de março 

de 2013 
Presidência da 

Funai 

Estabelece diretrizes e critérios para a 
concessão, execução   e   controle   
de pagamento    auxílio    financeiro    
pela FUNAI aos  indígenas  que  
participam das ações de proteção e 
promoção de direitos. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.26, 
n.06, 27 de 

março de 2013, 
p.4-7 

Portaria 
Interministerial 

1701 
19 de abril 
de 2013 

Ministério da 
Justiça e 

Ministério do 
Meio Ambiente 

Regulamenta o art. 8° do Decreto n° 
7.747, de 05 de junho de 2012, para 
definir a estrutura, a composição e o 
funcionamento do Comitê Gestor da 
Política Nacional de Gestão Territorial 
e Ambiental de Terras Indígenas - 
PNGATI 

DOU, Seção I, n. 
76, 22 de abril 
de 2013, p. 33- 

36 

Portaria 970 
15 de agosto 

de 2013 
Presidência da 

Funai 

Institui a Política de Gestão 
Documental da Fundação Nacional do 
Índio – Funai. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.26, 
n.15-16, 16 de 

agosto de 2013, 
p.1-3 

Portaria 972 
15 de agosto de 

2013 
Presidência da 

Funai 

Delegar competência ao 
Coordenador-Geral de Gestão de 
Pessoas e, em seus afastamentos e 
impedimentos legais ou 
regulamentares, a seu substituto 
legal, para, observadas as 
disposições legais e regulamentares, 
bem como as orientações do órgão 

Não consta  



central do Sistema de Pessoal Civil do 
Poder Executivo Federal, praticar os 
seguintes atos administrativos: I-
Concessão de Aposentadoria e 
Pensão; II- Concessão de Abono 
Permanência; III- Concessão de 
Licenças: a) por motivo de doença em 
pessoa da família; b) por motivo de 
afastamento do cônjuge ou 
companheiro; c) para o serviço militar; 
d) para atividade política; e) para 
capacitação; f) para tratar de 
interesses particulares; g) para 
desempenho de mandato classista; e 
h) à gestante, à adotante e 
paternidade.  

Portaria 295 
20 de agosto 

de 2013 

Diretoria de 
Administração e 

Gestão 

Estabelece procedimentos para o 
exercício da substituição. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.26, 
n.11-16, 21 de 

agosto de 2013, 
p.1-2 

Portaria 395 
07 de novembro 

de 2013 

Diretoria de 
Administração e 
Gestão da Funai 

Normatiza a publicação do Boletim de 
Pessoal e Serviço da  Funai  e  dispõe 
sobre   os   critérios   e   
procedimentos para      elaboração,      
publicação      e divulgação   no   
âmbito   da  Fundação Nacional do 
Índio. 

Separata do 
Boletim de Serviço 

da FUNAI, v.26, 
n.21, 08 de 

novembro de 2013, 
p.1-3 



Portaria 1485 
08 de novembro 

de 2013 
Presidência da 

Funai 

Delega competência ao Diretor de 
Administrador e Gestão e, em seus 
afastamentos ou impedimentos legais 
ou regulamentares, a seu substituto 
legal, para, observadas as 
disposições legais e regulamentares, 
autorizar e assinar contratos de 
âmbito da Sede desta Fundação.  

DOU n° 220, de 
12/11/2013, Seção 

1, às fls. 49 

Portaria 1,512 
14 de novembro 

de 2013 
Presidência da 

FUNAI 

Aprova a Norma de Serviço que 
estabelece procedimentos de uso do 
estacionamento privativo do Edifício 
Sede da Fundação Nacional do Índio 
– FUNAI. Revoga a Portaria nº 
1.024/PRES, de 13 de julho de 2011 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.26, 

n.11, 18 de 
novembro de 
2013, p.1-2 

Instrução 
Normativa 

02 
18 de novembro 

de 2013 
Presidência da 

FUNAI 

Estabelece as normas para o 
atendimento de indígenas que se 
encontrarem em articulação social no 
Distrito Federal 

DOU, Seção I, n. 
228, 25 de 

novembro de 2013, 
p. 45 

Instrução 
Normativa 

01 
02 de dezembro 

de 2013 

Procuradoria 
Federal 

Especializada da 
Funai 

Regulamenta       o       exercício       
das atividades        de        consultoria        
e assessoramento jurídicos no âmbito 
da Procuradoria Federal 
Especializada junto à Funai 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.26, 

n.12, 23 de 
dezembro de 2013, 

p.1-4 



Portaria 1,812 
12 de dezembro 

de 2013 
Presidência da 

Funai 

Determina as orientações às unidades 
da    Funai    para    a    expedição    
da declaração constante do  Anexo  I  
da Portaria MEC n° 389/2013 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.26, 
n.11-12, 13 de 

dezembro de 2013, 
p.1-2 

Portaria 476 
20 de dezembro 

de 2013 
Presidência da 

FUNAI 

Estabelece os procedimentos internos 
necessários à análise e deliberação, 
no âmbito da Funai, de consultas 
sobre a existência de conflito de 
interesses e de pedidos de 
autorização para o exercício de 
atividade privada formulada pelos 
servidores e empregados públicos em 
exercício na Funai. 

DOU, Seção I, n. 
248, de 23 de 

dezembro de 2013, 
p. 64 

Portaria 477 
20 de dezembro 

de 2013 

Diretoria de 
Administração e 
Gestão da Funai 

Regulamenta a remoção de 
servidores do quadro efetivo da 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI. 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.26, 

n.12, 20 de 
dezembro de 2013, 

p.1-2 



Portaria 262 28/03/2014 
Presidência da 

Funai 

Delegar competência ao Diretor de 
Administração e Gestão e, em seus 
afastamentos e impedimentos legais 
ou regulamentares, a seu substituto 
legal, para, observadas as 
disposições legais e regulamentares, 
praticar os seguintes atos: I- atuar 
como Ordenador de Despesas no 
âmbito desta Fundação; II- Assinar 
Termos de Concessão e Baixa de 
Bens Patrimoniais no âmbito da 
Administração Central; III - Aprovar 
Termos de Referência e Projetos 
Básicos; IV- Autorizar procedimentos 
de licitação; homologar, adjudicar, 
revogar e anular licitações; decidir 
sobre recursos interpostos; aprovar 
dispensas e situações de 
inexigibilidade e praticar os demais 
atos relacionados aos procedimentos 
licitatórios, no âmbito da 
Administração Central; V- Designar 
Comissão Permanente de Licitação e 
Pregoeiro para as licitações na 
modalidade de pregão nos termos da 
legislação em vigor; VI- Designar 
fiscais de contratos e convênios no 
âmbito da Administração Central; VII- 
Assinar ofícios com a finalidade  de 
prestar informações e/ou respostas à 

DOU n° 61, de 
31/03/2014, Seção 

1, às fls. 34 



Órgãos Oficiais; e VIII -Submeter à 
apreciação da Procuradoria Jurídica 
os processos e atos administrativos, 
nos termos do parágrafo único do art. 
38 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993 (Revogar as Portarias n° 1324 e 
1325/PRES, de 08 de setembro de 
2011, publicada no DOU n° 174, de 
09.11.2011) 

Portaria 304 
31 de março 

de 2014 
Presidência da 

FUNAI 

Estabelece o fluxo interno dos 
pedidos de acesso a informações, 
com a finalidade de atender o 
disposto pela Lei n° 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, regulamentada 
pelo Decreto n° 7.724, de 16 de maio 
de 2012. 

DOU, Seção I, n. 
63, 02 de abril 
de 2014, p. 45 

Portaria 971 
19 de agosto 

de 2014 
Presidência da 

Funai 

Dispõe     sobre     a     
regulamentação quanto à concessão 
de  licença  por motivo   de   doença   
em   pessoa   da família  e  licença  
para  tratamento  da própria saúde, de 
que tratam o 
art. 83 e os arts. 202 a 205, da Lei nº 
8.112 de 11 de dezembro 1990. 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.27, 
n.07-08, 21 de 

agosto de 2014, 
p.1-2 



Portaria 115 
29 de agosto 

de 2014 

Diretoria de 
Administração e 
Gestão da Funai 

Aprova    o    Manual    de    Gestão    
e Fiscalização             de             
Contratos Administrativos da Funai 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.27, 

n.08, 02 de 
setembro de 2014, 

p.1 

Instrução 
Normativa 

01 
22 de setembro 

de 2014 
Presidência da 

Funai 

Estabelece normas e diretrizes para a 
atuação da Funai visando à proteção 
dos   direitos   das   crianças   e   
jovens indígenas em situação de risco 
e à promoção   do   direito   a   
convivência 
familiar e comunitária. 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.27, 

n.09, 22 de 
setembro de 
2014, p.6-14 

Portaria 1,296 
03 de dezembro 

de 2014 
Presidência da 

Funai 

Estabelece         os          critérios         
e procedimentos         específicos         
de avaliação de desempenho 
individual e institucional      de      
concessão      da Gratificação     de     
Desempenho     de Atividade  em  
Infraestrutura  (GDAIE) para   os   
servidores   ocupantes   dos cargos 
de Analista de Infraestrutura e de    
Especialista    em    Infraestrutura 
Sênior    lotados    no    Ministério    do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e 
que    se    encontrem    em    
exercício descentralizado na  Funai. 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.27, 

n.12, 04 de 
dezembro de 2014, 

p.1-7 



Resolução 01 
07 de janeiro de 

2015 

Ministério da 
Educação. 

Conselho Nacional 
de Educação 

Institui diretrizes curriculares 
nacionais para a formação de 
professores indígenas em cursos de 
educação superior e de ensino médio. 

DOU, Seção I, n. 5, 
08 de janeiro 

de 2015, p. 11 

Instrução 
Normativa 

01 
25 de fevereiro 

de 2015 
Presidência da 

Funai 

Dispõe sobre os procedimentos que 
regulamentam a Política de Gestão 
Documental da Fundação Nacional do 
Índio – Funai. 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.28, 

n.2, 
26 de fevereiro 
de 2015, p.4-9 

Portaria 183 
27 de fevereiro 

de 2015 
Presidência da 

Funai 

Institui a Política de Gestão de 
Pessoas no âmbito da Fundação 
Nacional do Índio – FUNAI 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.28, 

n.2- 
3, 17 de março 
de 2015, p.1-24 

Portaria 
Interministerial 

60 
24 de março 

de 2015 

Ministério do 
Meio Ambiente, 

Ministério da 
Justiça, Ministério 

da Cultura e 
Ministério da 

Saúde 

Estabelece procedimentos 
administrativos que disciplinam a 
atuação dos órgãos e entidades da 
administração pública federal, 
inclusive a Funai, em processos de 
licenciamento ambiental de 
competência de Instituto Brasileiro do 

DOU, Seção I, n. 
57, 25 de março 
de 2015, p. 71- 

77 



Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA.  

Instrução 
Normativa 

02 
27 de março 

de 2015 
Presidência da 

FUNAI 

Estabelece procedimentos 
administrativos a serem observados 
pela Funai nos processos de 
licenciamento ambiental. 

DOU, Seção I, n. 
60, 30 de março 
de 2015, p. 96- 

98 

Instrução 
Normativa 

03 
11 de junho 

de 2015 
Presidência da 

FUNAI 

Estabelece normas e diretrizes 
relativas às atividades de visitação 
para fins turísticos em terras 
indígenas. 

DOU, Seção I, n. 
110, 12 de junho 
de 2015, p. 41- 

43 

Portaria 532 
15 de junho 

de 2015 
Presidência da 

Funai 
Dispõe sobre regras de impressão no 
âmbito da Funai 

Boletim de 
Serviço da FUNAI, 

v.28, n.6, 16 de 
junho de 

2015, p.6-9 



Instrução 
Normativa 

04 
15 de junho 

de 2015 
Presidência da 

Funai 

Estabelece         as         normas         
de funcionamento e o rito processual 
no âmbito   da   Comissão   de   Ética   
da Fundação Nacional do Índio – 
Funai 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.28, 

n.6, 
16 de junho  de 
2015, p.12-17 

Portaria 81 
01 de julho 

de 2015 

Diretoria de 
Administração e 
Gestão da Funai 

Estabelece procedimentos para 
elaboração, verificação, controle e 
proposta à autoridade competente dos 
atos a serem editados no âmbito da 
Fundação Nacional do Índio – Funai 
será realizada pelas respectivas 
unidades. 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.28, 

n.7, 
02 de julho de 

2015, p.2-5 

Portaria 636 
07 de julho 

de 2015 
Presidência da 

Funai 

Aprova a Norma de Serviço que 
estabelece critérios e procedimentos 
para solicitação de confecção de 
material gráfico, incluindo cartão de 
visitas da Funai. 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.28, 

n.7, 
08 de julho de 
2015, p.1-21 

Portaria 659 
15 de julho 

de 2015 
Presidência da 

Funai 

Dispõe sobre a regulamentação 
quanto à concessão de licença por 
motivo de doença em pessoa da 
família e licença para tratamento da 
própria saúde, de que tratam o art. 83 
e os arts. 202 a 205, da Lei º. 8.112, 
de 11 de dezembro 1990. 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.28, 

n.7, 
16 de julho de 

2015, p.1-4 



Portaria 889 
14 de setembro 

de 2015 
Presidência da 

FUNAI 

Aprova o Manual de Gestão e 
Fiscalização de Contratos 
Administrativos da Funai. 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.28, 

n.09, 16 de 
setembro de 

2015, p.1-138 

Portaria 1145 
26 de novembro 

de 2015 
Presidência da 

Funai 

 Art.1º Delegar competência ao 
Diretor da Diretoria de Promoção ao 
Desenvolvimento Sustentável-DPDS, 
e, em seus afastamentos e 
impedimentos legais ou 
regulamentares, a seu substituto 
legal, para observadas as disposições 
legais e regulamentares, praticar, no 
âmbito da referida Diretoria, os 
seguintes atos: I - atuar como 
Ordenador de Despesas; 
II - aprovar Termos de Referência e 
Projetos Básicos; III - autorizar 
procedimentos de licitação, 
homologar, adjudicar, revogar e 
anular licitações, aprovar dispensas e 
situações de inexigibilidade e praticar 
os demais atos relacionados aos 
procedimentos licitatórios. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 

DOU n° 228, de 
30/11/2015, Seção 

1, às fls. 67 



Portaria 1146 
26 de novembro 

de 2015 
Presidência da 

Funai 

Art.1º Delegar competência ao Diretor 
da Diretoria de Proteção Territorial-
DPT, e, em seus afastamentos e 
impedimentos legais ou 
regulamentares, a seu substituto 
legal, para observadas as disposições 
legais e regulamentares, praticar, no 
âmbito da referida Diretoria, os 
seguintes atos: 
I - atuar como Ordenador de 
Despesas; II - aprovar Termos de 
Referência e Projetos Básicos; III - 
autorizar procedimentos de licitação; 
homologar, adjudicar, revogar e 
anular licitações; aprovar dispensas e 
situações de inexigibilidade e praticar 
os demais atos relacionados aos 
procedimentos licitatórios.Art. 2º Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

DOU n° 228, de 
30/11/2015, Seção 

1, às fls. 67 

Portaria 07 
01 de dezembro 

de 2015 

Coordenação 
Regional do 

Litoral Sudeste da 
Funai 

Aprova a Norma  de  Procedimentos 
para Uso dos Veículos Oficiais, para 
os servidores  da  Coordenação  
Regional do   Litoral   Sudeste   e   
Coordenações Técnicas Locais 
jurisdicionadas. 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.28, 

n.12, 24 de 
dezembro de 
2015, p.2-9 



Portaria 1,275 
22 de dezembro 

de 2015 
Presidência da 

FUNAI 

Dispõe sobre normas internas 
complementares aos procedimentos 
para fins de pagamento da 
Gratificação de Desempenho do 
Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo – GDPGPE, da Gratificação 
de Desempenho de Atividade 
Indigenista 
– GDAIN e da Gratificação de 
Desempenho de Cargos Específicos – 
GDACE para o 6º ciclo de Avaliação 
de 
Desempenho da Funai. 

Boletim de Serviço 
da FUNAI, v.28, 

n.12, 29 de 
dezembro de 2015, 

p.1-4 

Portaria 50 
21 de janeiro 

de 2016 
Presidência da 

FUNAI 

Estabelece   restrição   ao   direito   de 
ingresso, locomoção e  permanência 
de pessoas estranhas aos quadros da 
FUNAI,  na  Terra  Indígena  
Ituna/Itatá, localizada nos municípios 
de Altamira e   Senador   José   
Porfírio,   estado   do 
Pará. 

DOU, Seção I, 
n.15, de 22 de 

janeiro de 2016, 
p.34 

Portaria 194 02/03/2016 
Presidência da 

Funai 

Delegar competência ao substituto do 
Coordenador da Frente de Proteção 
Etnoambiental Guaporé para, na 
ausência do titular do cargo, de 
acordo com o art. 209 do Regimento 
Interno, no âmbito da Frente de 
Proteção Etnoambiental Guaporé, 
vinculada à Coordenação-Geral de 
Índios Isolados e Recém Contatados, 

DOU n° 42, de 
03/03/2016, Seção 

2, às fls. 40 



observadas as disposições legais e 
regulamentares, bem como as 
orientações do órgão central do 
Sistema de Pessoal Civil do Poder 
Executivo Federal, praticar os 
seguintes atos administrativos: I- 
assinar memorandos solicitando 
aquisição de materiais e serviços; II-
Despachar documentos; III- Efetuar 
controle e gestão de orçamento dos 
Planos de Atividades e Projetos e 
solicitar descentralização e 
remanejamentos de recursos; IV- 
Aprovar e encaminhar Ordem de 
Serviços; V- controlar e aprovar as 
folhas de frequências de servidores; 
VI - Reprogramar e atestar férias de 
servidores lotados na Frente de 
Proteção Etnoambiental Guaporé; VII- 
Atestar e encaminhar para pagamento 
os recibos de colaboradores 
indígenas e, aprovar as respectivas 
prestações de contas.   

Portaria 210 
04 de março 

de 2016 
Presidência da 

FUNAI 

Regulamenta o pagamento da 
gratificação por encargo de curso ou 
concurso no âmbito da Fundação 
Nacional do Índio. 

DOU, Seção I, n. 
45, 08 de março 
de 2016, p. 25 



Portaria 495 
12 de maio de 

2016 
Presidência da 

FUNAI 

Aprova o Manual de Gestão 
Documental da Fundação Nacional do 
Índio 

- 

Instrução 
Normativa 

01 
13 de maio 

de 2016 
Presidência da 

FUNAI 

Estabelece normas e diretrizes para 
atuação da Funai visando à promoção 
e proteção dos direitos das crianças e 
jovens indígenas e a efetivação do 
direito à convivência familiar e 
comunitária 

DOU, Seção I, 
n.93, 17 de maio de 

2016, p.24-25 

Portaria 512 
06 de junho 

de 2016 
Presidência da 

FUNAI 

Aprimora a sistemática de 
planejamento, monitoramento e 
avaliação no âmbito da Funai. Revoga 
a Portaria Funai nº 1.746, de 28 de 
dezembro de 2012 e a Portaria Funai 
nº 03, de 03 de janeiro de 2013. 

DOU, Seção I, 
n.107, 07 de 

junho de 2016, p.20 

Portaria 559 
29 de junho de 

2016 
Presidência da 

FUNAI 

Aprovar, na forma  disciplinada  nesta  
portaria,  normas  internas 
complementares  referentes  aos 
procedimentos  de avaliação  de  
desempenho  individual  dos  
servidores  da  Fundação  Nacional  
do  Índio  

Boletim de Serviço 
nº 06, de 

30/05/2016 



Portaria 767 
13 de setembro 

de 2016 
Presidência da 

Funai 

Delegar competência ao Coordenador 
de Compras, Contratos e Gestão de 
Material e Patrimônio e, em seus 
afastamentos e impedimentos legais 
ou regulamentares, a seu substituto 
legal, para, observadas as 
disposições legais e regulamentares, 
promover o cadastro, lançamento e 
controle de consultas e requerimentos 
de imóveis no sistema de 
Requerimento Eletrônico de Imóveis - 
SISREI 

DOU n° 178-A, de 
15/09/2016, Seção 

1, às fls. 26 

Portaria 799 
13 de outubro de 

10/2016 
Presidência da 

FUNAI 

Disciplina o processo de trabalho da 
Auditoria Interna no âmbito da 
Fundação Nacional do Índio. 

Boletim de Serviço 
nº 10, de 

14/10/2016 

Portaria 982 
30 de dezembro 

de 2016 
Presidência da 

FUNAI 

Estabelece os procedimentos de 
gestão de documentos, processos e 
arquivos pelo Sistema Eletrônico  de  
Informações  -  SEI. 

Boletim de Serviço 
nº 12, de 

02/01/2017 



Portaria 553 
20 de julho de 

2017 
Presidência da 

FUNAI 

Aprova a metodologia para a 
elaboração do Planejamento 
Estratégico da Funai, nos termos que 
constam nos Anexos I, II e III desta 
Portaria.  

Boletim de serviço 
nº 07 de 

13/07/2017 

Portaria 1235 
01 de dezembro 

de 2017 
Presidência da 

Funai 

Altera a Portaria n° 262/PRES, de 28 
de março de 2014, publicada no 
Diário Oficial da União n° 61, Seção 1, 
folha 34, de 31 de março de 2014, 
excluindo o item I.  

- 

Portaria 1236 
05 de dezembro 

de 2017 
Presidência da 

Funai 

Delega competência ao Diretor de 
Administrador e Gestão e, em seus 
afastamentos ou impedimentos legais 
ou regulamentares, a seu substituto 
legal, para, observadas as 
disposições legais e regulamentares, 
atuar como Ordenador de Despesas 
no âmbito da referida Diretoria 

- 

Portaria 1012 
02 de agosto de 

2018 
  

Aprova norma que dispõe sobre a 
publicação do Boletim de Serviço da 
Funai,  

Boletim de serviço 
nº 130 de 

07/08/2018 



Portaria 1505 
29 de novembro 

de 2018 
Presidência da 

FUNAI 

Estabelece procedimentos sobre o 
atendimento, pelas unidades da 
Fundação     Nacional     do     Índio 
(Funai), de     solicitações, 
recomendações e determinações 
expedidas por órgãos internos e 
externos de controle. 

Boletim de serviço 
Edição Extra de 

30/11/2019 

Portaria 1602 
18 de dezembro 

de 2018 
Presidência da 

FUNAI 

Institui, no âmbito da Fundação 
Nacional do Índio, o Serviço de 
Informações ao Cidadão - SIC/Funai. 

Boletim de serviço 
nº 1 de 02/01/2019 

Portaria 31 
14 de janeiro de 

2019 
Presidência da 

Funai 

Delegar competência ao Diretor de 
Administração e Gestão e, em seus 
afastamentos e impedimentos legais 
ou regulamentares, a seu substituto 
legal, para, observadas as 
disposições legais e regulamentares, 
atuar como Ordenador de Despesas 
no âmbito da referida Diretoria. 
 

DOU n° 10, de 
15/01/2019, Seção 

1, às fls.31 



Instrução 
Normativa 

1 
16 de janeiro de 

2019 
Presidência da 

FUNAI 

Institui o Termo de Ajustamento de 
Conduta -TAC no âmbito 
administrativo da Funai. 

Boletim de serviço 
nº 21 de 

05/02/2019 

Portaria 321 
25 de março de 

2019 
Presidência da 

FUNAI 

Institui a Política de Uso de Serviço de 
Telefonia Móvel Institucional e Dados 
Móveis 

Boletim de serviço 
nº 50 de 

27/03/2019 

Portaria 412 
04 de abril de 

2019 
Presidência da 

FUNAI 
Disciplina a Política de Movimentação 
de pessoal no âmbito da Funai. 

Boletim de serviço 
nº 57 de 

05/04/2019 

Portaria  417 
08 de abril de 

2019 
Presidência da 

FUNAI 

Dispõe sobre a concessão de 
passagens aéreas e diárias, 
estabelecendo procedimentos de 
aquisições e prestação de contas. 

Boletim nº 61 de 
11/04/2019 



Portaria  1010 24 de julho 2019 
Presidência da 

FUNAI 

Disciplina o procedimento  de  
prorrogação,  alteração  e  
repactuação  contratual  no âmbito da 
Fundação Nacional do Índio. 

Boletim nº 130 de 
30/07/2019 

Portaria 28 
14 de agosto de 

2019 
Museu do Índio 

Estabelece   a   Política   de   
Empréstimo   de   Itens   dos   
Acervos   Etnográficos   e 
Arquivísticos sob guarda da Unidade 

Boletim nº 182 de 
15/10/2019 

Portaria  1 
05 de setembro 

de 2019 
PFE-FUNAI 

Disciplina o âmbito territorial de 
atuação das unidades da PFE-FUNAI 
relativamente às competências para o 
exercício das atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico, 

Boletim nº 158 de 
20/09/2019 

Instrução 
Normativa 

2 
19 de setembro 

de 2019 
PFE-FUNAI 

Regulamenta o exercício das 
atividades de consultoria e 
assessoramento jurídicos no âmbito 
da Procuradoria Federal 
Especializada junto à Fundação 
Nacional do Índio –PFEFUNAI. 

Boletim nº 164 de 
19/09/2019 



Portaria 1301 
10 de outubro de 

2019 
Presidência da 

FUNAI 

Dispõe sobre as regras e diretrizes 
para o acompanhamento e 
fiscalização de contratos nacionais de 
telefonia móvel institucional e dados 
móveis. 

Boletim nº 180 de 
11/10/2019 

Portaria 1465 
06 de dezembro 

de 2019 
Presidência da 

FUNAI 

Altera a Portaria n° 412/PRES, de 04 
de abril de 2019, que disciplina a 
Política de Movimentação de pessoal 
no âmbito da Funai. 

Boletim nº 218 de 
10/12/2019 

OFÍCIO  
Nº 

475/2020/PRES/
FUNAI 

16 de março de 
2020 

Presidência 

Plano de Contingência Nacional para 
Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (COVID-19) em Povos 
Indígenas - versão preliminar. 

Emissão via 
Sistema Eletrônico 

de Informações 

Portaria 419 
17 de março de 

2020 
Presidência da 

FUNAI 

Estabelece medidas temporárias de 
prevenção à infecção e propagação 
do novo Coronavírus (COVID-19) no 
âmbito da Fundação Nacional do Índio 
- FUNAI. 

Boletim Edição 
Extra de 

17/03/2020 



ORIENTAÇÕES E 
DIRETRIZES 

GERAIS  

Nº 
01/DAGES/2020 

- COVID-19 

17 de março de 
2020 

Dages 

Em complemento à Instrução 
Normativa nº 19, de 12 de março de 
2020, alterada pela Instrução 
Normativa nº 21, de 16 de março de 
2020, do Secretário de Gestão e 
Desempenho de Pessoal do Ministério 
da Economia, que estabelece 
orientações aos órgãos e entidades 
do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Pública Federal – 
SIPEC, quanto às medidas de 
proteção para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente 
do coronavírus (COVID-19), e à 
Portaria nº 125/2020, de 16 de março 
de 2020, do Ministro da Justiça e 
Segurança Pública, que estabelece 
medidas quanto ao exercício de 
atividades por servidores do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, em 
caráter excepcional, em razão da 
pandemia de COVID-19, aplicadas no 
âmbito da Funai pelo Ofício nº 
488/2020/PRES/FUNAI, de 16 de 
março de 2020, a Diretoria de 
Administração e Gestão da Funai, 
através de sua Coordenação-Geral de 
Gestão de Pessoas - CGGP, expede 
as seguintes orientações e diretrizes 

Emissão via 
Sistema Eletrônico 

de Informações 



gerais, adaptando os normativos 
citados a esta Fundação. 

OFÍCIO  
Nº 

488/2020/PRES/
FUNAI 

17 de março de 
2020 

Presidência 
Aplicação da Portaria do Ministro nº 
125/2020 e Instrução Normativa - ME 
nº 19/2020 - COVID-19. 

Emissão via 
Sistema Eletrônico 

de Informações 

Memorando-
Circular  

nº 1/2020/AAEP-
FUNAI 

19 de março de 
2020 

Presidência 
Suspensão por tempo indeterminado - 
Ingresso em Terras Indígenas. 

Emissão via 
Sistema Eletrônico 

de Informações 

ORIENTAÇÕES E 
DIRETRIZES 

GERAIS  

Nº 
02/DAGES/2020 

- COVID-19 

20 de março de 
2020 

Dages 

Expede orientações e diretrizes 
gerais, adaptando a Portaria nº 
125/2020, de 16 de março de 2020, 
do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, e suas alterações, a esta 
Fundação. 

Emissão via 
Sistema Eletrônico 

de Informações 



ORIENTAÇÕES E 
DIRETRIZES 

GERAIS  

Nº 
04/DAGES/2020 

- COVID-19 

21 de março de 
2020 

Dages 

Expede Orientações e Diretrizes 
Gerais em relação aos contratos de 
prestação de serviços terceirizados, 
tendo em vista as Recomendações 
COVID-19 - Contratos de Prestação 
de Serviços Terceirizados, de 21 de 
março de 2020, disponível no link 
https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/index.php/noticias/1270-
recomendacoes-covid-19-servicos-
terceirizados. 

Emissão via 
Sistema Eletrônico 

de Informações 

ORIENTAÇÕES E 
DIRETRIZES 

GERAIS  

Nº 
03/DAGES/2020 

- COVID-19 

21 de março de 
2020 

Dages 

Expede as seguintes orientações e 
diretrizes gerais, adotando medidas 
de prevenção, cautela e redução de 
transmissibilidade, nos termos do art. 
6-A da Instrução Normativa nº 19, de 
12 de março de 2020, alterada pela 
Instrução Normativa nº 21, de 16 de 
março de 2020, do Secretário de 
Gestão e Desempenho de Pessoal do 
Ministério da Economia. 

Emissão via 
Sistema Eletrônico 

de Informações 

Memorando-
Circular  

nº 
1/2020/SEPAT/C
COMP/CGRL/DA

GES-FUNAI 

23 de março de 
2020 

CGRL 
Orientação quanto a Movimentação 
de Bens Patrimoniais, considerando o 
COVID - 19. 

Emissão via 
Sistema Eletrônico 

de Informações 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1270-recomendacoes-covid-19-servicos-terceirizados
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1270-recomendacoes-covid-19-servicos-terceirizados
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1270-recomendacoes-covid-19-servicos-terceirizados
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1270-recomendacoes-covid-19-servicos-terceirizados
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1270-recomendacoes-covid-19-servicos-terceirizados
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1270-recomendacoes-covid-19-servicos-terceirizados
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1270-recomendacoes-covid-19-servicos-terceirizados
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1270-recomendacoes-covid-19-servicos-terceirizados
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1270-recomendacoes-covid-19-servicos-terceirizados
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1270-recomendacoes-covid-19-servicos-terceirizados
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1270-recomendacoes-covid-19-servicos-terceirizados


Memorando-
Circular  

nº 
7/2020/COASI/C

GPDS/DPDS-
FUNAI 

06 de abril de 
2020 

DPDS 

Distribuição de máscaras, luvas e 
gorros, para utilização em entregas de 
cestas de alimentos no contexto da 
COVID-19 

Emissão via 
Sistema Eletrônico 

de Informações 

Memorando-
Circular  

Nº 
30/2020/Dages-

Funai 

13 de abril de 
2020 

Dages Dispensa temporária de licitação. 
Emissão via 

Sistema Eletrônico 
de Informações 

Memorando-
Circular  

Nº 
32/2020/Dages-

Funai 

14 de abril de 
2020 

Dages 
Resolução TRF2-RSP-2020/00014 – 
destinação de recursos ao combate 
ao novo Corona vírus. 

Emissão via 
Sistema Eletrônico 

de Informações 

PORTARIA  
Nº 540/PRES, 

DE 17 DE ABRIL 
DE 2020 

20 de abril de 
2020 

Presidência 

Subdelega competência aos 
Coordenadores Regionais e ao Diretor 
do Museu do Índio e, em seus 
afastamentos e impedimentos legais 
ou regulamentares, a seus substitutos 
legais, para observadas as 
disposições legais e regulamentares, 

Emissão via 
Sistema Eletrônico 

de Informações 



praticarem atos. 
 

OFÍCIO 
Nº 

672/2020/PRES/
FUNAI 

14 de abril de 
2020 

Presidência Relatório de Atividades 
Emissão via 

Sistema Eletrônico 
de Informações 

ORIENTAÇÕES E 
DIRETRIZES 

GERAIS  

Nº 
03/DAGES/2020 

- COVID-16 

23 de abril de 
2020 

Dages 

Prorroga, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data de assinatura 
do Despacho do Ministro nº 413/2020 
- MJSP (2105030). 

Emissão via 
Sistema Eletrônico 

de Informações 

OFÍCIO 
Nº 

672/2020/PRES/
FUNAI 

14 de abril de 
2020 

Presidência Relatório de Atividades. 
Emissão via 

Sistema Eletrônico 
de Informações 



ORIENTAÇÕES E 
DIRETRIZES 

GERAIS  

Nº 
07/DAGES/2020 

- COVID-19 

14 de abril de 
2020 

Dages 

Prorroga, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data de assinatura 
do Despacho do Ministro nº 542/2020 
(2175928). 

Emissão via 
Sistema Eletrônico 

de Informações 

Instrução 
Normativa 

9 
16 de abril de 

2020 
Presidência da 

FUNAI 

Disciplina o requerimento, análise e 
emissão da Declaração de    
Reconhecimento de    Limites    em    
relação a    imóveis privados. 

 

Instrução 
Normativa 

10 
 11 de maio de 

2020 
Presidência da 

Funai 

Estabelece regras para permuta entre 
Cargos em Comissão do Grupo de 
Direção e Assessoramento Superiores 
(DAS) e Função Comissionada do 
Poder Executivo (FCPE). 

Boletim de Serviço 
da Funai nº 87 de 

11/05/2020 

ORIENTAÇÕES E 
DIRETRIZES 

GERAIS  

Nº 
07/DAGES/2020 

- COVID-19 

22 de maio de 
2020 

Dages 

Prorroga, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data de assinatura 
do Despacho do Ministro nº 584/2020 
(2237539).  

Emissão via 
Sistema Eletrônico 

de Informações 



           

            

            

 


