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07°00'40,7625"S e 64°56'21,8524"WGr; AFO-M-1534,
07°01'03,5823"S e 64°56'48,5747"WGr; AFO-M-1535,
07°01'23,3032"S e 64°57'11,6706"WGr; AFO-M-1536,
07°01'47,0399"S e 64°57'39,4742"WGr; AFO-M-1537,
07°02'04,3236"S e 64°57'59,7225"WGr; AFO-M-1538,
07°02'26,2615"S e 64°58'25,4262"WGr; AFO-M-1539,
07°02'41,8172"S e 64°58'43,6546"WGr; AFO-M-1540,
07°03'12,1247" S e 64°59'19,1752"WGr; AFO-M-1541,
07°03'40,3860"S e 64°59'52,3030"WGr; AFO-M-1542,
07°04'08,5218"S e 65°00'25,2874"WGr; AFO-M-1543,
07°04'34,1343"S e 65°00'55,3170"WGr; AFO-M-1544,
07°04'58,1533"S e 65°01'23,4819"WGr; AFO-M-1545,
07°05'25,3098"S e 65°01'55,3321"WGr; AFO-M-1546,
07°05'43,9217"S e 65°02'17,1641"WGr; AFO-M-1547,
07°06'05,5104"S e 65°02'42,4903"WGr; AFO-M-1548,
07°06'32,299145"S e 65°03'13,920072"WGr; AFO-M-1549,
07°06'58,027852"S e 65°03'44,1093"WGr; AFO-M-1587
07°07'28,4740"S e 65°04'19,8394"WGr, SAT PJ-05, 07°07'29,815" S
e 65°04'20,086"WGr, situado na confluência do igarapé Água Boa
com o igarapéPirarucu, na divisa com a terra indígena Jarawa-
ra/Jamamadi/Kanamati; daí, segue confrontando com a referida terra
indígena, passando pelos seguintes marcos com suas respectivas co-
ordenadas geográficas: MA-04, 07°06'55,54"S e 65°04'32,59"WGr;
MA-03, 07°05'54,26"S e 65°04'54,88"WGr; MA-02, 07°04'54,01"S e
65°05'16,80"WGr; MA-01, 07°03'53,52"S e 65°05'38,82"WGr; SAT
PJ-04, 07°03'08,522997"S e 65°05'54,999985"WGr, situado na con-
fluência do igarapé Kaysama com o rio Curiá; daí, segue pela mar-
gem direita do referido rio, a jusante, confrontando com a terra
indígena Jarawara/Jamamadi/Kanamati, até o ponto PJ-03, de co-
ordenadas geográficas aproximadas 06°47'47"S e 65°05'54"WGr, si-
tuado na confluência com o rio Piranha, divisa com a terra indígena
Hi-Merimã; daí, segue pela margem direita do referido rio, a jusante,
confrontando com a terra indígena Hi-Merimã, até o ponto P-01, de
coordenadas geográficas aproximadas 06°30'32"S e 64°58'27"WGr,
situado na confluência com o igarapé São José; daí, segue pela mar-
gem esquerda do referido igarapé, a montante, confrontando com
terras da União; até o marco SAT AFO-M-1588, de coordenadas
geográficas 06°29'50,5815"S e 64°54'55,4563"WGr, situado na sua
cabeceira; daí, segue confrontando com terras da União, passando
pelos seguintes marcos com suas respectivas coordenadas geográ-
ficas: AFO-M-1586, 06°29'53,4999"S e 64°54'36,4925"WGr; AFO-
M-1585, 06°29'58,6763"S e 64°54'03,0730"WGr; AFO-M-1584,
06°30'03,5176"S e 64°53'31,8008"WGr; AFO-M-1583,
06°30'09,0081"S e 64°52'56,3228"WGr; AFO-M-1582,
06°30'15,1064"S e 64°52'16,8972"WGr, até encontrar o marco SAT
AFO-M-1581, 06°30'19,5884"S e 64°51'47,9086"WGr, situado na ca-
beceira do igarapé Água Branca; daí, segue pela margem direita do
referido igarapé a jusante, confrontando com terras da União, até o
ponto P-04, de coordenadas geográficas aproximadas 06°30'32"S e
64°49'08"WGr, situado na confluência com o igarapé Wifa; daí, segue
pela margem direita do referido igarapé a jusante, confrontando com
terras da União, até o marco SAT AFO-M-1579, inicial da descrição
deste perímetro.

§ 2o A base cartográfica utili zada na elaboração do memorial
descritivo constante do § 1o é: SB.20-Y-A-II (MI-995), SB.20-Y-A-
III ( MI-996), SB.20-Y-A-V (MI-1074), SB.20-Y-A-VI (MI-1075),
SB.20-Y-C-II (MI-1153) e SB.20-Y-C-III ( MI-1154) - Escala
1:100.000 - DSG - 1984; 2.

§ 3o As coordenadas geográficas citadas no memorial descri-
tivo constante do § 1o são referenciadas ao Datum horizontal SAD-69.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de dezembro de 2015, 194o da Independência e
127o da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo

DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015

Homologa a demarcação administrativa da
terra indígena Cajuhiri-Atravessado, loca-
lizada noMunicípio de Coari, Estado do
Amazonas.

A PRESIDENTA DA REPÚBLI CA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos art. 19, § 1o, da Lei no 6.001, de 19 de
dezembro de 1973, e art. 5o do Decreto no 1.775, de 8 de janeiro de
1996,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica homologada a demarcação administrativa, pro-
movida pela Fundação Nacional do Índio - Funai, da terra indígena
denominada Cajuhiri-Atravessado, localizada no Município de Coari,
Estado do Amazonas, destinada à posse permanente dos grupos in-
dígenas Miranha, Cambeba e Tikuna, com superfície de doze mil,
quatrocentos e cinquenta e cinco hectares, setenta e um ares e oitenta
e oito centiares e perímetro de setenta e um mil, quarenta e quatro
metros e trinta e sete centímetros, a seguir descrita.

§ 1o Inicia-se o perímetro no marco CO6-M-6601 (SAT), de
coordenadas geográficas 3°54'45,5102"S e 63°23'43,0306"WGr., lo-
calizado próximo da foz do paraná do Apaurá com a margem direita
do Rio Solimões, segue a jusante pela margem direita do citado rio,
até o marco CO6-M-6606 (SAT), de coordenadas geográficas

3°55'43,1624"S e 63°18'43,4283"WGr.; daí, segue por várias linhas
secas, passando pelos seguintes marcos, com suas respectivas co-
ordenadas geográficas: CO6-M-6673, 3°55'49,9378"S e
63°19'14,0052"WGr.; CO6-M-6674, 3°55'53,0384"S e
63°19'27,9934"WGr.; CO6-M-6675, 3°56'23,7192"S e
63°19'20,866426"WGr.; CO6-M-6676 3°56'54,8533"S e
63°19'13,6301"WGr.; CO6-M-6677, 3°57'28,9278"S e
63°19'05,7144"WGr.; CO6-M-6678, 3°57'59,1423"S e
63°18'58,7007"WGr.; CO6-M-6679, 3°58'39,1685"S e
63°18'49,4141"WGr., localizado na margem esquerda de um afluente
do Igarapé do Padre; daí, segue a montante pela margem esquerda do
referido afluente, até o marco CO6-M-6672, de coordenadas geo-
gráficas 3°59'00,3956"S e 63°19'22,1809"WGr.; daí, segue amon-
tante, ainda pela margem esquerda do referido afluente, até o marco
CO6-M-6671 de coordenadas geográficas 3°58'56,7289"S e
63°19'50,7936"WGr.,localizado em sua cabeceira; daí, segue por
uma linha seca até o marco CO6-M-6670 de coordenadas geográficas
3°59'10,2221"S e 63°20'23,0067"WGr., localizado na cabeceira do
igarapé Tipihima; daí, segue a jusante pela margem direita do referido
igarapé, até o marco CO6-M-6669 de coordenadas geográficas
3°59'30,5265"S e 63°20'31,5503"WGr., localizado na foz de um iga-
rapé sem denominação; daí, segue a montante pela margem esquerda
do igarapésem denominação, até o marco CO6-M-6668, de co-
ordenadas geográficas 3°59'36,6932"S e 63°20'51,3896"WGr., loca-
lizado em sua cabeceira; daí, segue por uma linha seca até o marco
CO6-M-6667 de coordenadas geográficas 3°59'53,2272"S e
63°20'40,6340"WGr., localizado na cabeceira do igarapé Marajó; daí,
segue a jusante pela margem direita do referido igarapé até o marco
CO6-M-6631 (SAT), de coordenadas geográficas 4°01'09,9734"S e
63°20'34,2597"WGr.,locali zado na sua foz, nolago deCoari; daí,
segue margeando os lagos de Coari e Urucu, na direção geral su-
doeste, até o marco CO6-M-6626 (SAT), de coordenadas geográficas
4°03'59,1155"S e 63°25'28,0460"WGr., localizado próximo da foz do
igarapé Amanuhi; daí, segue amontante pela margem esquerda do
igarapé Amanuhi, até o marco CO6-M-6611 (SAT), de coordenadas
geográficas 4°00'11,8776"S e 63°24'42,3005"WGr., localizado no li -
mite da faixa de domínio do poliduto Urucu; daí, segue ainda pela
margem do citado igarapé, atravessando a citada faixa de domínio, até
o marco CO6-M-6616 (SAT), de coordenadas geográficas
4°00'10,2802"N e 63°24'42,7155"WGr., localizado no limite da faixa
de domínio do poliduto Urucu; daí, segue ainda, amontante, pela
margem esquerda do igarapé Amanuhi até o marco CO6-M-6621
(SAT), de coordenadas geográficas 3°58'19,2272"S e
63°25'18,5040"WGr., localizado na confluência de um igarapé sem
denominação; daí, segue amontante pela margem esquerda doiga-
rapé sem denominação, até o marco CO6-M-6705, de coordenadas
geográficas 3°57'32,4562"S e 63°24'46,7502"WGr., localizado em sua
margem; daí, segue por uma linha seca até o marco CO6-M-6704, de
coordenadas geográficas 3°57'07,7157"S e 63°24'49,1051"WGr., lo-
cali zado namargem de um igarapésem denominação; daí, segue a
montante pela margem esquerda de referido igarapé até o marco
CO6-M-6703, de coordenadas geográficas 3°56'38,1181"S e
63°24'27,2410"WGr,localizado em sua cabeceira.; daí, segue por
uma linha seca até o marco CO6-M-6702 de coordenadas geográficas
3°56'26,6748"S e 63°24'02,4787"WGr., locali zado na cabeceira de
um igarapé sem denominação; daí, segue ajusante pela margem
direita do referido igarapé, até o marco CO6-M-6701 de coordenadas
geográficas 3°54'45,665839"S e 63°24'25,075852"WGr, localizado na
confluência com o paraná do Apaurá; daí, segue a jusante pela mar-
gem direita do referido paraná, até o marco CO6-M-6680 de co-
ordenadas geográficas 3°54'55,6832"S e 63°23'37,4732"WGr.; daí,
segue a jusante pela margem direita do referido paraná, até o marco
CO6-M-6601 (SAT), início da descrição deste perímetro.

§ 2o A base cartográfica utili zada na elaboração do memorial
descriti vo constante do § 1o é: SA.20-Y-D-VI e SB.20-V-B-III -
Escala 1:100.000 - IBGE - 1987.

§ 3o As coordenadas geográficas citadas no memorial des-
criti vo constante do § 1o são georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro e representadas no Sistema UTM e referenciadas ao Datum
SIRGAS 2000.

Art. 2o A terra indígena de que trata este Decreto submete-se
ao disposto no art. 20, § 2o, da Constituição.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de dezembro de 2015, 194o da Independência e
127o da Repúbli ca.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo

DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015

Homologa a demarcação administrativa da
terra indígena Tabocal, localizada no Mu-
nicípio de Careiro, Estado do Amazonas.

A PRESIDENTA DA REPÚBLI CA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos art. 19, § 1o, da Lei no 6.001, de 19 de
dezembro de 1973, e art. 5o do Decreto no 1.775, de 8 de janeiro de
1996,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica homologada a demarcação administrativa pro-
movida pela Fundação Nacional do Índio - Funai, da terra indígena
denominada Tabocal, localizada no Município de Careiro, Estado do
Amazonas, destinada à posse permanente do grupo indígena Mura,
com superfície de novecentos e seis hectares, quinze ares e dezesseis
centiares e perímetro de dezesseis mil, novecentos e sessenta e sete
metros e trinta e três centímetros, a seguir descrita.

§ 1o Inicia-se o perímetro no ponto P-01, de coordenadas
geográficas aproximadas 03°44'02"S e 60°25'15"WGr., situado na
confluência do igarapéPequeno com o igarapéPatrona, segue pelo
último, a montante, pela sua margem esquerda, até o marco SAT AJ4-
M2008, de coordenadas geográficas 03°42'46,41813"S e
60°22'53,74648"WGr.,situado próximo de sua cabeceira; daí, segue
em linha reta até o marco AJ4-M2007, de coordenadas geográficas
03°42'53,21028"S e 60°22'57,11348"WGr., daí segue em linha reta
até o marco AJ4-M2006, de coordenadas geográficas
03°43'08,12449"S e 60°23'04,53588"WGr., daí segue em linha reta
até o marco SAT AJ4-M2001, de coordenadas geográficas
03°43'31,90852"S e 60°23'16,39814"WGr.situado na cabeceira do
igarapé Matá-Matá; daí segue pelo referido igarapé, ajusante, pela
sua margem direita, até o ponto P-04, de coordenadas geográficas
aproximadas 03°44'28,8"S e 60°23'59,6"WGr., situado nasua con-
fluência com o igarapé Tambaqui; daí, segue pelo igarapé Tambaqui,
a jusante, pela sua margem direita, até o ponto P-05, de coordenadas
geográficas aproximadas 03°44'52,1"S e 60°24'51,4"WGr., situado
em sua margem direita, na confluência com o Lago do Castanho; daí
segue pela margem do referido lago, na direção geral noroeste, até o
marco SAT AJ4-M2017, de coordenadas geográficas
03°44'28,50798"S e 60°25'45,16158"WGr., situado na confluência
com o Furo do Guardino; daí, segue pelo referido furo, na direção
geral nordeste, até o marco SAT AJ4-M2013, de coordenadas geo-
gráficas 03°44'15,95081"S e 60°25'13,15430"WGr.,situado na con-
fluência com o igarapé Patrona; daí segue pelo referido igarapé, a
montante, pela sua margem esquerda, até o ponto P-01, início da
descrição deste perímetro.

§ 2o A base cartográfica utili zada na elaboração do memorial
descritivo constante do § 1o é: SA.20-Z-D-VI - Escala 1:100.000 -
DSG - 1980 (MI-0641).

§ 3o As coordenadas geográficas citadas no memorial descri-
tivo constante do § 1o são referenciadas ao Datum horizontal SAD-69.

Art. 2o Parte do imóvel denominado NovaResidência, de-
clarado de interesse social, para fins de desapropriação, pelo Decreto
no 95.782, de 4 de março de 1988, publicado no Diário Oficial da
União de 7 de março do mesmo ano, Seção I, registrado em nome da
União na Matrícula no 2.305, Livro 2-RG, Folha 248, de 16 de agosto
de 1990, noCartório do Único Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Careiro, Estado do Amazonas, incide em aproximada-
mente seiscentos e trinta e oito hectares, sessenta e cinco ares e
quarenta e quatro centiares, nos limites da terra indígena Tabocal.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de dezembro de 2015, 194o da Independência e
127o da Repúbli ca.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo

DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLI CA

MENSAGEM

No- 541, de 17 de dezembro de 2015. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto daMedida Provisória nº 702, de 17 de dezembro
de 2015.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE
Em 17 de dezembro de 2015

Entidade: AR EXPRESSÃO
CNPJ: 38.876.454/0001-01
Processo Nº: 00100.000243/2015-12

Nos termos do parecer exarado pela Procuradoria Federal
Especializada do ITI (fls. 18/21), RECEBO a solicitação de cre-
denciamento da AR EXPRESSÃO operacionalmente vinculada à AC
SINCOR RFB, com fulcro no item 2.2.3.1.2 do DOC ICP 03, versão
4.7, de 06 de junho de 2014. Encaminhe-se o processo à Diretoria de
Auditoria, Fiscali zação e Normalização.

MAURÍCIO AUGUSTO COELHO
Substituto

.


