
p T~TUTOS DA QMITnS 

OMITTAS - Organizaç;o da Missão Indigena da Tribo Tã cuna. do i\1 to 5 olimÕes. 

, 
CAPHULD l 

DO l'1m'ii:- - NA'JUREZA -· TEMPO OE DURAÇÃO - SEDE E FIN.~ lIDADE:5 

Art'. 1!! - 
~ ~ , N 

A Organizaçaa. da. Missa o Indig_ena ,da Tribo· TiCIJna do Alto Solimoes. 110~.ITTAS", 
fundada. em 07 de abril de 1990, a, urna. eatidade..: civil, com 8.! denominaç:ao de: O~ - ..,, , - ganizaçao. da (·tissao Ind:;.gena da. Tribo: Ticuna do Alto Solimoes. "0:•11TTAS"de: n,2. 
tureza i:eligiosa ,por tempo indeteminado ,s.em. fins lucrativos, tem por fina.lid,2. 
de: fundamental,promover o re:i.nc: de Deus emtodos. os. s.eus. aspectos incluindo em 
s1;a ari.icula:çãn o_ desenvolvimento: SociaL das. Aldaias.,.espec:i.aL'nente as. origi 
narias da Tribo Ticuna. 

Art. 2!! - A DMIITASr doravante: indica.do nesrce- Estatutos· da "OMITIAS" ,tem: sede e. foro na , , ~ 
Comunidade· Filadel fia ,Município, de Benrjamin; Constant,no Es.ta.do do Amazonas a 
Rua Eware. I 5/N!! ,mas suaS' Assembleias- pode:rec s.e- realiza.r em, qualquex. Comuni 
dade filiada a Viissão ,.dentro ou fora do 3':rasil. - 

Art. 3.e - 
. , ., - 

Para alcal)t;ar seus fins a nmíITTA511p:romovera a. obra de, e\langelizaç:ao e mJ.ss,!?_ 
es ,a ti vara a frste.rnidade: entre.. as Igrejas que. com ela coop ezamçna ~iaç:ao e 
manuntenção de instituiç;es sociais educacionais,religiosa,podendo ainda.: 
a.) Re..ceber contribuiç;es. e: dona ti\loS ,.desde qua de; proced;ncia notoriamente li , , .. 

cita e cnmpativel com os. principies c:t"istaos adotados ::,ela ''O;v1IT.TA511 

b) Ed.itar folhetcs,livros,jornais e.revistas:.; 
e) Se~ proprie~.ria a deposi ~ria. de, qualquer esp;c; e de berrs , 

, 
CAPITULD lI 

DA DRGA.N.IZAÇÃO 

SÃO ORGÃDS DA DMTITAS 
I.. ASSEMBLEIA GERAL 
rr. DIRETORIA 
III. CTJNSEUiO C0!\5ULTIVO 
IV • CONSELHO FISCAL 

Poderão fazer parte" da. noMITTAS." todij,S. as-, Icrejas oue ac:e1 v.:1m, as. Es-c.ri turas.' 
Sagratlas como unica regra• de: fe: e.. pratica·,.e,yqufi re.êorrheçam como fiel e verda - , , - deira a exposiçao doutrinaria. contida nos "Principies de. nossa f'e" ,e. estejam 
ern ha~omia. com as Igrajas ca- i:cm;s. 

Art. 5;1 - 
, , 

A OMITTAS coordena:r:a o- esforço missionaria das Igrejas. que, cem ela c:oope.r.am, 
s~erindo a.maneira eela. qual.P,ode:rão faz~-lo. 
§. Unice- A OMITTAS nao exercera: poder legislativo e/ o:u ex-.e.c:utivo so:bre aSc 1. 

gre.jas. 

, 
CAP IT.tllD III 

Art·. 6!! 
, . , ~ 

- A OMITfAS se.. reunira em As:s..embleia On:iinar.ia uma. vez; po.:r ano apartir de dial!! ' , , 
a 4 de dez eeibzc ;e ex·t:raon:linaria quando: neCESsario,emlccal e data. prEW'iamente. 
de.s.ignados,para tratar de assuntos. e, decidir as- quest;es: :celac:i.onadas com as 
atividades que p:ro:nove,.c:onfonne suas; finalidades:, constantes. dos, artigos 1!! ,2!! 
e J!!. 

• J J ~---·····-e·,·,,·,,;, .. ,,... t} <tt g d e· 



§ 3 s 

Cada Assemb.l~ia consta~ de tantas s es sc es quantas forem ne ces s a r.i.aa., 
sem ultrapassar o periodo de 04 (quatro) dias consecutivos; 
Quando necess~rio, pode~ haver mudança de local da data da Assernbl~ 
ia, strav~s do Orgão Oficial da "DMITTAS" ou diretoria; 
Analisando o impedimento que trata o pa~gra fo 2º do art. 6º ser; 
competente para decidir da mudança de local e/ ou data da Assembl~ia' 
a O ire to ria da OM ITTAS • 

CAP ÍTULD IV 

005 REPRESENTANTES AS ASSEMBLÉIAS 

Art. 79. - As Assembl~ias serão consti tu idas de· representantes credenciados e eleitos 1 

pele Igreja integrantes da 110MITTAS". 
, A ~ § 19. - Cada Igreja podera eleger e credenciar 03 ( tres representantes,_ e 

mais 02 (dois) para cada grupo de 50 (cinquenta meme:ros cu f:raçao; 
§ 22- - Cada representante pode~ credenciar-se de uma ~nica Igreja e o seu' , , ,. , 

direito a voz e assegurado, o seu mandato so sera valido para a As~' 
sembl~ia a que for credenciado, podendo tamb~ ser eleito como mem 
bro da Diretoria. 

§ 32 - Os membros da União dos Ministroa OMITTAS se;âo considerados repre - 
sentantes credenciados, independente do criterio estabelecido no pa 
~g:rafo lE- deste artigo. 

CA.P ÍTULD V 

DA Cür-1P ETENC li\ DAS AS5 EM BLÉ IAS 

Art. BE. - Compete a Assembl;ia lieral: 
a·) Eleger, destituir e d~ posse as diretorias da "OMITTAS11; 

b) Eleger as diretorias da juntas, as· comissões, e promover os demais car 
aos de sua aàminis traç:io; 

e) Ã_s:eitar ou rejeitar os J:elat~rios da Diretoria das juntas e das: comis 
soes; 

d) Decidir sobre a criação ou extinção de instituições e juntas; 
e) Aprovar quanto ao planejamentc da "OMITTAS", visando a expansão de mis - 

sões e a realiz.ação dos objetivos definidos nestes Estatutos; 
f} Decidir sobre a admissão ou desligamento ela Igreja de (..f':ITT!·.S; 
g) Decidir quanto a data e local das Assem:ll~ias; 
h) Aceitar ou rejeita:r o relat;ria da tesouraria. 

A:rt. 9!!- - Os assu:itos de natureza. doutrin~:ria serão encam ânhadas a União das Minis 
tros "OMITTAStt, de onde poderão se originar pareceres e propostas, para 
apreciação da Ass embl~ia •. 

, 
CAPITULO VI 

DA MESA D !RETORA D05 TRA.Bi\Ll-105 COMUNS 
, , , 

A rt 10 !! - Para d.i rigi r os trabalhos P. lena r.ios de cada Assembleia, sera elsi ta uma me 
sa Diretora formada· por 1 (um) Presidente, 1 (um) Vice-Presidente mais. seus 
acessares e 05 (cinco) Sec::re~rios al~m do Secre~rio da Missão. 
§ Único - As atribuiç;es de cada me:nbro da Mesa Diretora sexão pre\lis.tas no 
Regimento Interno da nrn-1ITTAS". 

Art 11.E. - A OfHTTAS te~ .suas regras parlamenwres pr~prias as quais constarão do Re 
gimenta Interno. 

, 
CAPITULO VII 

DA D leETO RIA, 

/\ rt 12 º - !', 0'1 ITT.\S 
, 

scr3 administrada pela Diretcri~ e lei ta a cada O 4 (quatro } a nos 

1 
·I 



§ lº - Pelo exerci.cio do cargo,nemhum rnernb ro d a Diretorü da O:iJTTAS 
recebera rernuneraç~o ou participaç;o;a qu3lquer Titulo.sendo' 
per,;,itido a qualquer membro da Diretoria o indenização de ga~ 
tos feitos a serviços da"C;-HTTAS". 

§ 2º - Todos mandatos t~rn a duraçã:::i a t e a eleição e posse dos respe.f. 
tivas e lei tos. 

§ JQ - Aos membros da Diretoria é facultada uma reeleiç~o. 

Art. 13 Q -A OM1TT,!\S sera representada, judicia 1 e extrajudicialmente ,pelo s'eu 
Presidente e,no impedi~ento deste pelo seu substituto legal. 

Art. 14º -São atribuiç;es da Diretoria: 
a) Dar andamento a quaisquer resolução da Assemblêia,cuja execução ' 

nã~ seja atribuida a outros Orgãos; 
b) Prover,atravis de recursos c rçamerrta r-La da DMITTAS,o sustento do 

campo subvencionados;dar encaminhamento as verbas votadas e paga 
mento de serviços; 

c ) Jecidir sobre a instalação de. novos trabalhos evan;:ielisticas, ouvi 
da a Junta de miss;es; - 

d) Convidar. Obreiros assim como cooperadores e contratar funcion~ri 
os para o desenpenho das atividades previstas nos Estatutos; 

e) Levar avante a obtenç~o de recursos financeiros para consecução de 
seus objetivos,de acordo com a alinea "a" do Art. 3Q; 

f) Pr~;,a rar gradualmente a pauta de assuntos e encaminha-la.~ Assem 
blêia; 

g) Ap r-es errta n propostas ~ Assembl~ia as soluções e med áde s julgar vi 
~veis para o desenvolvimentos e progresso do trabalho; - 

h) ~!amear co~issÕes, constituir procurador(res ). 

CAP fTuLD VIII 

DCS rt.EMBROS DA D IRETCR IA E SUAS ATR !BUIÇÕES 

Art. 15º - Compete ao Presiàente da "Oi·aTTAS": 

a) Convidar e estabe.lecer as Assembléias da OMITTAS; 
b) Convoé.ar e pregidir as reuniões da 8iretoria e do Conselho Consl.!1. 

tiva; 
c) Cumprir e fazer as disposições legais do presente Estatutos e do 

Regimento Interno; 
d) Convocar,se necess~rio ,o Conselho Fiscal; 
e) Convidar: as AssembÍêias Ordinárias. atrav~s do Orgão Oficial da 0- 

i·ll TTAS · 
f) Mante/ contatos com outras. Missões e outras: entidades relativos a 

orçamento e planeja:nento da Oi·HTTAS; 
g) Convocar Assembl~ia Extraordinaria ,atravês do Drg;o Oficial da 0- 

l·~ITTAS com anteced~ncia de,no minimo 60 (sessenta) dias ,mediante 1 

consulta da. Diretoria; 
h) Exercer o direi to de voto de Minerva; 

Art. 16~ - Compete ao Vice-,Presidente: 
a) Substituir o Presidente nos casos de seus imoedim:ãmtos,auxiliando 

tambem com outras. atividades' que lhe forem c~nferidas. 

Art. 1 P - Compete ao 1!! Secret.irio; 

a) Receber as, credenciais dos representantes as Assernblêias Gerais ' 
redigir a correspondência e ter subguarda o arquivo da"l'.JMI TTAS 11 , 

manter em· dia as A tas das reuniões~ da Diretoria e da Assembléias 
gerais; 

b) Receber em conjunto com o 2!! Secretário as creden::::iais,registrar 
as resoluções da Diretoria e do Conselho Fiscal em livro próprio; 

c) Fazer a tas ,assinar convite, o ficios juntamente com o Presidente; 
d) Assinar aprovação de rela tÕrio da tesora:ria junto com o Presiden 

te. 

• 



Ar-t, 13e - Compete ao 2e Secrct~rio: 

) . ~ 
a Aux i.Lâ s r o 1e Secretario no r-e c sb ãraen to da s credenciais dos re;:ire- 

sentantes; 
b) Providenciar o registros dos represe;-itantes no competente livro PI'.Q. 

prio de presença; 
e) Substituir o 1e Secretário em casos de seus impedimentos_; 
d) Exercer outras a ti\.Cidades que.. lhe forem conferidas. 

\ 

A rt. 19!! - Compete ao l!! Tesoureiro: 

a) Supervisionar o movimento financeiro da "OMITTAS" em seu Centro Ad 
ministrativo; 

b) Responsabilizar-se pelo en camârihamerrto da proposta de a r;:amento e 
laborado pelo setor co:npetente do Centro Administrativo,ao Canse 
lho Consultiv.:::>;. 

c) Prestar relat;rio do movimento financeiro da OMITT.:\S por ocasião ' 
das Asse:nbl~i3s ou Diretoria da "DMITT.~St1 q uando solicitado; 

d) A responsabilidade pelo controle financeiro da DMITTAS ,assinar che 
ques com o Presidente, efetuar pa ga:nentos e zelar pelo pa trim;nio da 
"Dr·il TT.l\S"; 

e) Fazer controle com o contabil da OMITTAS na ag~ncia bancár.ia. 

Art. 20º - Compete ao 2º Tesoureiro: 

a) Assumir o cargo do lº Tesoureiro nos casos de seus impedimentos; 
b) Exer outras atividades que lhe fo re:n conferidas. 

CAP fTULD IX 

D:1 CCNSELHO CONSULTIVC 

A rt. 21º - O Conselho Consultiva da "CMI TTAS" compoem-se dos seguintes. membros: 

a) Da Assembl;ia Geral; , 
b) Do Presidente da Sociedade Missionaria "Of-iITIAS"; 
e) Da Diretoria da "01-lITTAS"; 
d) Do Presidente da União dos Ministros "OMITTAS"; 

) 

p N 

e Do Secretario Executivo de Mi!:isoes; 
f) Dos Presidentes Regionais e Internacionais. 

Art. 22º - Compete ao Conselho Consultivo o seguinte: 

a) Apreciar os projetos Missionirios elaborados p e Ia Convenção RegiQ. 
nal e Internacional e/ ou associaç;es de Igrejas não vinculadas a 
uma Convenção Regional e Internacional; 

b) Dar pe re ce r sobre convite rJaciona 1 e Internacional; 
c) Aprovar o orçamento anual da 11Di-1ITTAS"; 
d) Tratar de eventuais atos que implique:n desarmonia de Crité:dos a 

p Lí.ca ve ãs a ne tu r-az a e finalidades da Convençêies Regionais da 110- 
f.;ITTAS11 ,.confor.ne disposições estatu~rias de amz.e s , 

CAPÍTULO X 

DO CCl\'.SELHO FISCAL 

Art. 23~ - Será eleito um Conselho Fiscal, co:nposto de 04(quatro) membros para 
exarn í.ne r t::Jdc=s as contas da administração e. e:nitir parecer por es cz-ã 
ta, ~ Asse.nbl~ia Geral. 

CAPÍTULG XI 

DX:i JUNTAS 

Art. 24º - Pare a realização dos seus fins,a OiHTTAS poder; criar Juntas,tantas 
quantas fore-:i nc=cess~rias. 

• 



., . 
a)~ co~posi;ao das Ju~~as inserem-se no Reginento Interno da "O~I 

TI.C\3n. 
b) Qs relrit~rios anuais dos trabalhos,bem como um balanço Geral de 

suas contas ser;io apreciados pela Assembleias Geral de: 11CMITTAS'.' 

A rt. 2 5!! - Cada Junta Poderà ter o seu Regimento Interno, consoante as normas ' 
destes Esta tu tos. 
§Único-O Regimento Interno das Juntas serão referendados pela'As 

sembléia de OMITT~S. 

CAP Í TU LO X II 

DA RECEITA E PA TR IMÔMIC 

ilrt. 262~- A receita da "DMITT.!,S" se~ constituida de contribuições e ofertas ' 
das Igrejas ,d! pessoas fis :i,c:as ou juridicas ,de doações legados e ren 
das de procedencias c:ompativel com as suas finalidades. 
a) Estas contribuiçÕas pode~o ser realizadas através de doações de 

outras r,;iss;es com os quais a DíHTTAS mat~m o relacionamento de 
Conv~nio,além destes,a 11Dr·1ITTA5"poderci a r re cada r artes Culturais-' 
das Igrejas filiatlas a Missão Ticuna. 

b) As artes Culturais arrecadadas ou seja ofertadas para nm:ITTAS11t!:_ 
r; a finalidades de sua comercializ.ação com outras Missões ou ou 
tras Entiàaces dentro ou fora do Pais.afim de obter os recursos' 
financeiros para o processo de desenvolvimento do trabalho da 110- 
HITTAS. 

Art. 27!! - D Patrim;nio da 11eí-i!TTAS'~ se~ constituida de bens m~veis e im~veis' 
regist:ra.d~s em seu nom=,e sÓ poderão ser utilizados na consecução de 
seus fins Estatu~rio:,:;. 
a) C!s membros da Q;,n TTAS ter;o as suas disposições os meios de condi 

çÕes priori~rias para a consecução de trabalhos e finalidsdes de 
desenpenho do objetivo da "G·íITTASt'; 

• J 
b) Cada individuo- membro Missiona rio da o;.;rrTAS. terao direi to as. SUéE 

disponibilidades bens ~~veis e im;veis para a realização e facili 
d':ldes de desenpenho do tra:iálho do trabalho no campo missioná:ria7" 

e) ífo caso de fal~mcia de bom andaman tc do trabalho da Oi'lITTAS.todos 
os seus patrim;nios ou seus bens materiais utilizados anterio:rmen 
te pela reforida Organização deverão ser doados a Igreja Sede da 
"Dr-1 I TTAS " . 

A rt. 28 e - Todo o a to que implique ou insânia ou sujei to de bens m~veis e imÔv.§1_ 
is dá t'OMITTA.5" superior ao limites estabelecido anualmente pela As 
sembleia dependeni de autorizaçio prévia desta: 
§ Único- A Diretoria ser~ cnmp e t.errt.e para transas ianar bens moveis e 

imÔveis da DMITTAS cujo valor n;o exceder ao valor estabele 
cido anualmente p e La Ass emb Le í.a , 

Ci\PÍTULD XIII 

DISPOSIÇÕES GERA IS 

Art. 29Q - É vedado o uso do nome da "OHITTAS" em f'Lança s. e avais em qualquer 1 

assunto es t ranho aos seus interesses ,.e fora das suas finalidades. 
A:r-t. 3C!! - Jornal ÊNTA YA '..JORAf·1ACURI,.fundado em 03 de junho de 1990,é o Orgão O 

fie ia 1 da "D;1, I TTAS 11• 
Ar-t , 31g - Os memb ros da Diretoria da OMITTAS assim corno as Igrejas que integram 

não respondem salid~ria nem subsídiamente por qualquer obrigaç:Ões pa 
ra corn os terceiros ,por sua junta e Igreja; as entidades mencionadas' 
também n;;io respondem entre· si e solidariamente por quaisquer obriga;;~ 
es de cada uma delas. 

Art. 32º - Para desorganização da "CliITTASu ~ necessário que,em duas{02) Assem 
bl~ias Drdinâ±ias consecutivas,votem para isso pelo menos qu::b:o quÍ!!_ 
to ( 4/5) dos representantes arrolados, neste caso destinando-se o Pa - 
trim~nio da "Oi-iITTAS11 à Igreja Sede da "OMITTAS"segundo como determi 
na o artigo 26 º item II e" deste Estatutos, 

• 



,. . 

O exercicio financeiro da "0;1ITTA5" sera de lº de novemvro a 31 de 
outu~ro do ano seguinte. 
Os presentes Estatutos,que entra em vigor na da ta de sua aprovação 
poderão ser z-e fo rms dos mediante votaç~o favoràvel da tr~s quinto ' 
(3/5) dos membros arrolados em Assembl~ia geral convocada para es 
te -fim. 
O texto atual destes Es ta tu eos e as futuras reformas que vierem a' 
ser feitas serio publicadas no Org;o Oficial da OfHTTAS. 
C funcionamento e atribuiç;es, bem como as responsabilidades que 1 

não estiverem disciplinadas nestes Estatutos,constarão do Regimen- 
to Interno. 

Art. 372 - Os casos o-n í.ss cs nestes Estatutos serão resolvidos pela Assembl;ia 
Geral da 1'0'.•aTTAS" • 

Art. 33 º 
Art. 34º - 

Art. 352 

Art. 36 s 
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