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CAP 1 - Denominação e Sede: 

Art 1° - A Organização do Povo Indígena Parintintin do Amazonas (OPIPAM) é 
uma entidade indígena de direito privado, filantrópica, sem fins tucrativos, sem 
vínculos partidários e religiosos, com sede e foro no município de Humaitá - 
Amazonas, com prazo de duração indeterminado, constituída de pessoas 
indígenas, moradores da áreas Parintintin. 

CAP li - Dos objetivos: 

Art 2° - A OPIPAM tem como fins: 
1 - Coordenar e promover a resist6encia unificada do povo Indígena da áreas 
indígenas Parintintin em prol da conquista de seus direitos; 
11 • Lutar pela autonomia do povo Parintintin; 
Ili - Buscar articulação com as Organizações Indígenas da Amazônia, nacionais 
e internacionais, tendo em vista o reconhecimento dos direitos indígenas; 
IV - Promover a divulgação relativa a situação do Povo Indígena Parintintin nos 
meios de comunicação; 
V - Lutar pela regularização fundiária, manutenção e garantia do território 
indígena Parintintin; 
VI - Estimular a preservação das tradições culturais e o maior convívio entre as 
pessoas indígenas das áreas Parintintin; 
VII - Incentivar as atividades alternativas de auto - sustentação econômica para 
o povo Parintintin; 
VIII - Buscar os interesses de desenvolvimento de suas atividades em, benefício 
do povo Parintintin; 
IX - Atuar criticamente em relação à situação indígena da região e apresentar 
soluções alternativas aos problemas; ·, 
X - Fortalecer a Organização Indígena regional de Rondônia, Norte do Mato 
grosso e Sul do Amazonas (CUNPIR), visando melhorar a qualidade de defesa 
de seus interesses; 
XI - Elaborar estudos sobre a educação bilingue, saúde, meio ambiente e 
alternativas econômicas nas áreas indígenas Parintintin; 
XII - Agir em juízo e extra-judicialmente em defesa dos interesses das 
comunidades indígenas Parintintin. ·, 
Parágrafo único: Para cumprimento de suas finalidades institucionais a OPIPAM 
atuará de forma democrática e participativa em conformidade com a vontade e 
interesse coletivo do povo parintintin, visando sobretudo a consecução da 
saúde, da educação, da auto sustentação econômica e a preservação do meio 
ambiente nas áreas indígenas Parintintin. 

CAPIII - Dos Associados e da Administração Social 



Art 3° - O quadro de associados da OPIPAM é composto exclusivamente por 
pessoas físicas indígenas das áreas Parintintin, as quais são naturais membros, 
exceto se declararem seu desinteresse pela Organização. 
Art. 4° -A OPIPAM possui os seguintes órgãos de Administração: 
1 - Assembléia Geral; 
li - Coordenação executiva. 
Art. 5° - A Assembléia Geral é órgão máximo de deliberação da OPIPAM, 
composta por indígenas moradores das áreas indígenas Parintintin. 
Art 6° - Somente a Assembléia Geral terá poderes para alterar o estatuto, bem 
como é soberana para eleger os coordenadores executivos, em ambos os casos 
condicionada à prévia e ampla convocação dos associados e ainda para o que 
considerar necessário, em vista do bom desempenho da entidade. ' 
Art 7° - O Conselho Fiscal tem o dever de fiscalizar a coordenação executiva e 
avaliar o trabalho da Coordenação. 
Art 8° - As Assembléias Ordinárias ocorrerão anualmente e deverãq ser 
convocadas com antecedência mínima de pelo menos noventa dias, e as 
extraordinárias quando necessárias, com antecedência mínima de sessenta 
dias, em ambos os casos deve ter mais ampla fração de associados. 
Art 9° - Não haverá limites de quorum para o início dos trabalhos da Assembléia 
Geral, porém para validade da votação se requer a presença de pelo menos a 
metade e mais um de seus associados. 
Art 10° - A Coordenação Executiva é composta por: 
a) Coordenador Geral; 
b) Vice - coordenador Geral; 
c) Secretário; 
d) tesoureiro. 
Art 11 ° - Compete à coordenação Executiva: 
a) Zelar pelo fiel cumprimento do estatuto, cumprir e fazer cumprir 

incondicionalmente as deliberações da Assembléia geral; 
b) Administrar os bens e serviços da entidade; 
e) Aceitar doações e subvenções públicas ou privadas, mas sempre livre de 

quaisquer barganhas, de modo a não lesar a independência da OPIPAM;; 
d} Elaborar relatórios anuais das atividades de sua gestão e submeter sempre à 

análise da assembléia Geral, podendo facultativamente remetê-los a outras 
Organizações Indígenas da r~gião; 

e) Viabilizar e executar as decisões de encontros, desde que não contrárias as 
deliberações da Assembléias Gerais, bem assim elaborar os planos anuais, 
com metas e prazos definidos, distribuindo responsabilidades e avaliando os 
trabalhos de forma permanente; 

f) Apresentar relatórios e prestações de contas ao povo morador das áreas 
indígenas Parintintin e submetê-los à análise da assembléia geral; 

g) Convocar e presidir as assembléias Gerais. 
Art 12º - Compete ao coordenador geral: 
a) representar a Organização ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele; 



b) Nomear, quando necessário um procurador com poderes para representar a 
OPIPAM judicial e administrativamente; 

c) Convocar e presidir as reuniões da Coordenação Executiva; 
d) Assinar com o tesoureiro atos e contratos que obrigem a Organização e 

quaisq_uer ordens de movimentação dos fundos sociais, inclusive abertura de 
contas bancárias, relatórios financeiros e prestação de contas; 

Art 13° - O Vice Coordenador Geral substitui n.Coordenador Geral nos casos de 
impedimentos ou licenças e sucede-lhe, no caso de viagem, bem como auxilia o 
mesmo desempenhando as atribuições que este lhe cometer. 
Art 14° - Compete ao Secretário: 
a) registrar relatos de reuniões da Coordenação executiva • encontros g_erais e 

Assembléias Gerais; 
b) Redigir e assinar correspondência, bem como manter em ordem o arquivo 

das correspondências expedidas e recebidas e demais documentos da 
entidade; 

Art. 15 - Compete ao tesoureiro: 
a} Cuidar da arrecadação e guarda de todos os valores e patrimônios 

pertencentes a Organização; 
b) Assinar solidariamente com o coordenador Geral cheques, recibos de 

quitação, contratos e quaisquer atos jurídicos que importem' em 
responsabilidade financeiras; 

e) Manter atualizados os registros de débitos e créditos da OPIPAM; 
d) Apresentar relatórios anuais de prestação de contas à Assembléia Ordinária 

dos povos indígenas moradores nas áreas indígenas Parintintin; 
Art. 16 - Os Associados não respondem subsidiariamente pelas obrigações 
sociais da entidade. 

Cap. IV - Dos Direitos e deveres: 
Art. 17 - os povos indígenas das áreas Parintintin ao aprovar este estatuto 
acatará as disposições consignadas e gosará dos direitos previstos no mesmo. 
Até enquanto não alterados pela Assembléia Geral; 
-1° - São direitos dos membros da OPIPAM: 
a) Tomar parte, votar, se com mais de 12 anos nas Assembléias Gerais do Povo 

Indígena das áreas indígenas Parintintin, desde que de acordo com as 
exigências do presente estatuto; 

b) Repres.entar a OPIPAM quando indicado oficialmente pela Coordenação 
Executiva; ' 

e) Receber informações sobre as atividades da Organização e usufruir dos 
benefícios conquistado pela coletividade das áreas indígenas Parintintin. 
2° -São deveres dos membros da OPlPAM: 

a) Participar ativamente das Assembléias) Gerais; 
b) Apoiar as lutas exercidas pela Coordenação Executiva, desde que não 
· contrárias aos interesses do povo das áreas indígenas Parintintin, definidos 

em Assembléia Geral; 
e) Zelar pelo bom desempenho e pelo patrimônio da OPIPAM; 
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d) Observar e cumprir este Estatuto. 

Cap V - Do Patrimônio 
Art. 18 - O patrimônio da OPIPAM é constituído por bens e valores obtidos por 
intermédio de: 
a) Doações de pessoas físicas e jurídicas nacionais ou internacionais; 
b) Bens que, a qualquer tempo venham adquirir; ' 
e) Rendimentos financeiros; 
d) Recursos financeiros provenientes de eventuais vendas de publicações, 

filmes, vídeos etc, produzidos pela OPIPAM ou com sua permissão. 
Art21 - Todos os recursos obtidos pela Organização terão que ser destinados a 
trabalhos de interesse coletivos nas áreas indígenas Parintintin. 
Art 22 - na hipótese de dissolução da OPIPAM, as bens e direitos serão 
repassados para outra Associação Indígena do Amazonas, por deliberação da 
Assembléia Geral. 
Cap. VIII - Das Disposições gerais: 
Art 23 - Os Coordenadores executivos exercerão suas atividades 
administrativas gratuitamente, entretanto receberão ajuda de custo pelas 
despesas com suas atividades. 
Art 24 - os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos pela 
Coordenação Executiva e Conselho Fiscal desde que não ..contrariem o 
interesse do povo nas áreas Parintintin a serem apreciadas em Assembléia 
Geral. 
Art.25 - O presente estatuto passará a vigorar a partir de sua aprovação na 
Ass.embléia Geral do povo indígena das áreas Parintintin. 
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