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APRESENTAÇÃO
 Em cumprimento a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que

estabelece normas básicas dos direitos dos usuários dos

serviços públicos, a Fundação Estadual do Índio (FEI)

apresenta sua Carta de Serviços, de modo a atender aos

postulados constitucionais da eficiência, publicidade,

efetividade e transparência dos serviços realizados pela

Fundação Estadual do Índio (FEI).

 Este documento traz em bojo o rol dos principais serviços

oferecidos e as formas de acessá-los. Cumpre registrar que a

Carta de Serviços é um instrumento orientador ao usuário dos

serviços públicos sobre como, quando, onde e em que

situação utilizá-los. Com ela, pode-se acompanhar e avaliar o

desempenho da Fundação no cumprimento de sua missão

institucional.



ATUAÇÃO DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO

 A Fundação Estadual do Índio (FEI), criada pelo Decreto nº 36.653, de

28 de janeiro de 2016, integra a Administração Indireta do Poder

Executivo, detentora de personalidade jurídica de direito público,

dotada de autonomia administrativa e financeira. Tem como escopo

institucional promover, coordenar e executar políticas públicas de

Etnodesenvolvimento para os povos indígenas do Amazonas, em

parceria com a União, Estados e Municípios, bem como em conjunto

com as comunidades, organizações indígenas e entidades não-

governamentais.

 A FEI exerce suas atribuições em consonância com os postulados

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência, bem como atende as diretrizes da Convenção

nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Declaração

das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de modo a

assegurar o desenvolvimento sustentável e à preservação de valores

culturais e históricos dos povos indígenas do Estado do Amazonas.



MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 MISSÃO

Integrar as ações governamentais por meio da formulação, gestão e

execução de políticas públicas de etnodesenvolvimento para os povos

indígenas do Amazonas.

 VISÃO

Ser uma instituição referência na promoção de política pública para os

povos indígenas, promovendo o fortalecimento, autonomia e o

etnodesenvolvimento das comunidades e associações indígenas do

Estado do Amazonas.

 VALORES

Dedicação ao serviço público; Determinação; Inovação; Criatividade;

Transparência; Responsabilidade Socioambiental; Imparcialidade.



SERVIÇOS OFERTADOS

 Planejar, coordenar e implementar políticas públicas voltadas

para os Povos Indígenas do Estado do Amazonas;

 Ações e assessoramento técnico voltados ao fortalecimento

das organizações indígenas;

 Ações e projetos voltados ao empreendedorismo, a

qualificação profissional, as cadeias produtivas sustentáveis, a

segurança alimentar e nutricional dos povos indígenas;

 Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas;

 Produção Sustentável dos Povos Indígenas, Economia da

Biodiversidade em consonância com a diversidade étnica;

 Promoção de Direitos Socioculturais dos Povos Indígenas;

 Promoção e Proteção de Conhecimentos Tradicionais;

 Promoção e Proteção dos Valores Culturais e Históricos dos

Povos Indígenas



CANAIS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO

 Atendimento Presencial: Fundação Estadual do Índio
– FEI

Av. Torquato Tapajós, S/Nº, Bloco 3 – Colônia Terra Nova,

CEP: 69039-125 Manaus – AM. Telefone: (92) 98482-0332

 Atendimento Virtual: Por meio das redes sociais, que

disponibilizam canais de interação com o público.

 Facebook: Fundação Estadual do índio – FEI

 Instagram: @fei.oficial

 Twitter: @feioficiall

 YouTube: Fundação Estadual do índio – FEI



SERVIÇOS DE OUVIDORIA

PRESENCIAL: Avenida Torquato Tapajós, S/Nº, Colônia Terra Nova.

CEP: 69039-125 – Manaus – Amazonas Telefone: 92 98482-0332

ELETRÔNICO: http://www.fei.am.gov.br /fale-conosco/

 A ouvidoria exerce a função de facilitar o atendimento da população com

a administração pública, desenvolvida para receber reclamações,

denúncias, sugestões, elogios e solicitações referentes a servidores e

serviços públicos prestados pelos Órgãos e Entidades do Governo do

Estado.

E-mail: ouvidoria@fei.am.gov.br

 HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Terça e Quinta-feira, o atendimento

presencial funcionar de 8h às 12h e das 14h às 17h.

 INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS: Nome, e-mail e descrição da demanda

de forma clara e objetiva.

 PRAZO DE RESPOSTA: De forma imediata ou, caso a informação não

esteja disponível, o prazo será de 30 (trinta) dias corridos, podendo ser

prorrogado por igual período.



PRIORIDADES
 ATENDIMENTO PRIORITÁRIO

Em atendimento à Lei nº 10.048/00, a FEI concede atendimento

prioritário aos seguinte grupos:

 Idosos a partir de 60 anos;

 Pessoas com deficiência, grávidas, lactantes;

 Pessoas com crianças de colo;

 Autistas.

SUPERPRIORIDADE

 Idosos com 80 anos ou mais




