ESTATUTO SOCIAL DO CONSELHO INDÍGENA TAPAJÓS E ARAPIUNS - CITA
CAPITULO I - DA DENOMINAÇÃO, REGIME JURÍDICO, SEDE, FORO E DURAÇÃO
Art. 1° - O CONSELHO INDÍGENA TAPAJÓS E ARAPIUNS, doravante denominado neste Estatuto
Social como CITA, é uma organização indígena com personalidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos e de fins não económicos, sem vínculos políticos ou religiosos, com autonomia administrativa,
financeira e patrimonial e reger-se-á pelo presente Estatuto Social, por seu Regimento Interno, pela legislação
em vigor no que lhe for aplicável, e por deliberações dos órgãos competentes de sua administração.
Art. 2° - O CITA foi fundado em 23 de maio de 2000 e registrado no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Santarém, em 24 de junho de 2004, sob o n° 3.626
do Livro n° A-020, fls. 243/243, com última alteração do Estatuto em 20 de março de 2016, registrada em 03
de maio de 2016, no mesmo Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas sob o n° 11.234,
no Livro A-59, fls. 126/128. É inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.106.314/0001-12.
Art. 3° - O CITA tem sua SEDE e FORO JURÍDICO na Cidade e Comarca de Santarém, Estado do Pará e
atuação e base territorial na Região do Baixo Tapajós do Estado do Pará, formada pelos Municípios de Aveiro,
Belterra e Santarém, e congrega os seguintes povos indígenas: Arapiun, Apiaká, Arara Vermelha, Borari,
Jaraqui, Kumaruara, Maytapu, Munduruku, Munduruku Cara Preta, Tapajó, Tapuia, Tupaiu e
Tupinambá.
Art. 4° - O CITA tem duração por tempo indeterminado.
CAPITULO II - DAS FINALIDADES
Art. 5°. O CITA tem por objetivo a promoção e defesa do bem-estar social, político, económico, cultural,
ambiental, e dos direitos humanos dos povos indígenas da Região do Baixo Tapajós, podendo dentro de suas
possibilidades, implementar as seguintes atividades:
I. Promover de maneira coordenada e unificada a organização social, político, económico e cultural, bem
como fortalecer a autonomia e o protagonismo político dos povos indígenas da região do baixo tapajós, por
meio de suas aldeias/povos, organizações e associações;
II. Executar, acompanhar e fiscalizar, programas de sustentação económica em parceria com as aldeias/povos,
organizações e associações indígenas, com base na economia tradicional específica de cada povo, respeitando
os protocolos próprios e a organização social, bem como o regimento interno deste Conselho;
III. Formular, implementar, monitorar e fiscalizar as estratégias e iniciativas de promoção e garantia dos
direitos dos povos indígenas, estabelecendo parcerias com entidades de solidariedade e cooperação técnica e
financeira, com universidades, organizações indígenas e de direitos humanos no âmbito nacional e
internacional;
IV. Promover ações e acompanhar através de suas instâncias de deliberação e das organizações das
aldeias/povos a demarcação, autodemarcação, regularização e garantia dos territórios indígenas;
V. Estimular e promover a valorização das tradições culturais dos povos indígenas;
VI. Requerer e/ou repatriar a restituição de bens de origem de culturas ou tradições dos povos indígenas, bem
como valorizar e promover a salva guarda do património material e imaterial das populações do baixo Tapajós,
junto aos órgãos competentes;
VII. Incentivar, apoiar e defender a proteção da natureza e do meio ambiente, em especial a dos territórios
indígenas, através de ações políticas e jurídicas, quando necessário;
VIII. Denunciar aos órgãos estatais e organismos internacionais competentes, as violações de direitos
humanos nas aldeias/povos da região do Baixo Tapajós;
IX. Organizar e participar de debates sobre o desenvolvimento sustentável da região do Baixo Tapajós, para
obter resultados sociais justos e de maneira equilibrada, respeitando patrimónios ambiental, tradicional e
cultural dos povos indígenas;
X. Promover a divulgação, por quaisquer meios de comunicação, da realidade dos povos indígenas da região
do Baixo Tapajós;

XI. Promover inciativas que assegurem o respeito à organização social, costumes, línguas, crenças, tradições
e demais formas de organização cultural dos povos indígenas, como os protocolos próprios de consulta dos
territórios e o regimento interno deste conselho, assegurando o princípio da autodeterminação, conforme
estabelece a Convenção 169 da OIT, a Declaração dos povos Indígenas da ONU e a Constituição Federal de
1988, sobre o direito de consulta dos povos indígenas;
XII. Promover, apoiar e incentivar a realização de programas de formação, capacitação técnica, oficinas,
seminários e mesas redondas, voltadas às lideranças indígenas para o debate e aprimoramento das propostas
de ações e políticas dirigidas aos povos indígenas;
XIII. Garantir e fortalecer a representação e participação dos povos indígenas na implementação, execução e
monitoramento de políticas públicas (saúde, educação, cultura, esporte, lazer, meio ambiente, saneamento
básico, seguridade social, sustentabilidade territorial, etc.), bem como em outros espaços de controle social;
XIV. Fiscalizar e monitorar a realização de pesquisa de indígenas e não indígenas nas aldeias/comunidades
ou que tratem sobre os povos indígenas do Baixo Tapajós, assegurando o cumprimento do que dispõem os
protocolos próprios de cada território, incluindo a necessidade de aprovação do resultado da pesquisa pela
aldeia/comunidade, com a devida devolutiva para o território;
XV. Incentivar e apoiar estudantes e profissionais indígenas, no desenvolvimento de produção de
conhecimentos que valorizem e fortaleçam a identidade, (auto) demarcação territorial e o "bem viver" nos
territórios indígenas da Região do Baixo Tapajós, respeitando os protocolos próprio de cada território e o
regimento interno deste conselho;
XVI. Fiscalizar, apurar e denunciar aos órgãos competentes, os casos de emissão de declarações e outros
documentos, beneficiando não indígenas para acesso a benefícios sociais e culturais.
Art. 6°. A fim de cumprir suas finalidades estatutárias, o CITA se organizará em tantas unidades de prestação
de serviços, denominados DEPARTAMENTOS, quantos se fizerem necessários, os quais se regerão por
regimentos internos específicos.
Art. 7°. O CITA poderá, de acordo com suas necessidades e possibilidades, criar e manter atividades-meio
como instrumento captador de recursos e de suporte financeiro interno e externo a fim de promover seus
objetivos sociais e culturais.
Art. 8°. Visando o desenvolvimento de suas atividades estatutárias e dentro de suas possibilidades o CITA
poderá firmar contratos, parcerias e convénios com outras instituições e fundações congéneres e afins, públicas
ou privadas, a fim de promover seus objetivos sociais e culturais.
CAPÍTULO III - DOS MEMBROS/ASSOCIADOS
Art. 9°. São membros do CITA os integrantes dos povos indígenas do Baixo Tapajós que o reconheçam como
a sua instância de deliberação e representação jurídica e política, cujos nomes constem no censo de
cadastramento dos membros do referido conselho.
Parágrafo 1°. O censo de cadastramento dos membros deve conter, para meio de controle, o maior número de
informações sobre o indígena, de acordo com o que estabelece o regimento interno.
Parágrafo 2°. Os membros, inclusive os integrantes da Coordenação Executiva, do Conselho de Lideranças e
do Conselho Fiscal não respondem solidária nem subsidiariamente pelas obrigações contraídas pelo CITA,
bem como este não responde solidária nem subsidiariamente por atos ilícitos praticados por qualquer membro
em seu nome próprio, na condição de pessoa natural.
Art. 10°. Os membros do CITA ao aprovarem este estatuto acatarão as normas aqui consignadas, bem como
gozarão dos direitos do mesmo.
SEÇÃO I - DOS DIREITOS
Art. 11°. São direitos dos membros do CITA:
I. Participar das atividades do CITA, desenvolvendo as finalidades sociais e culturais;
II. Apresentar sugestões e propostas de interesse social e comum;

III. Integrar a Coordenação Executiva e o Conselho Fiscal, votando e sendo votado nas assembleias, desde
que atenda às exigências deste Estatuto;
IV. Representar o CITA quando for indicado pela Coordenação Executiva;
V. Obter informações sobre todas as atividades de projetos políticos, pedagógicos, culturais e económicos
do CITA;
VI. Acessar todos os benefícios que por ventura o CITA venha adquirir em favor dos povos indígenas do
Baixo Tapajós;
VII. Participar, através de representante escolhido por sua aldeia/povo (art.13), das Assembleias gerais,
ordinárias e extraordinárias, com direito a voz e voto.
SEÇÃO II - DOS DEVERES
Art. 12. São deveres dos membros do CITA:
I.Participar ativamente, quando escolhido por sua aldeia/povo para representá-los, das Assembleias Gerais;
II. Viabilizar a execução das estratégias de luta e enfretamento do plano de ações do CITA, definidos em
Assembleias ou em caráter emergencial, visando a garantia e a defesa dos direitos dos povos indígenas na
região do baixo tapajós;
III. Cuidar pelo bom desempenho e pelo andamento dos trabalhos do CITA;
IV. Contribuir financeiramente e economicamente para a manutenção institucional do CITA;
V. Observar e respeitar o presente Estatuto Social e o que dispõe o seu Regimento Interno.
CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 13. O CITA é administrado e gerenciado pelos seguintes órgãos:
L ASSEMBLEIA GERAL
II. CONSELHO DE LIDERANÇAS
III. COORDENAÇÃO EXECUTIVA
IV. CONSELHO FISCAL.
Parágrafo 1°. Os integrantes dos órgãos administrativos do CITA, não são remunerados seja a que título for,
sendo-lhes expressamente vedado o recebimento de quaisquer vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão dos cargos e das atribuições que lhes sejam conferidas
neste Estatuto.
Parágrafo 2°. O CITA adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção,
de forma individual ou coíetiva, de benefícios ou vantagens pessoais em decorrência da participação em sua
gestão após deliberação da assembleia Geral.
Parágrafo 3°. Respeitado o disposto neste Estatuto Social, o CITA terá estrutura organizacional e o
funcionamento fixados em Regimento interno, que estabelecerá as atividades, atribuições administrativas e
técnicas, de modo a atender plenamente as finalidades da instituição.
SEÇÃO I - DA ASSEMBLEIA GERAL
Art. 14. A Assembleia Geral, órgão máximo de deliberação e orientação do CITA, será constituída pelos
membros da Coordenação Executiva, do Conselho de Lideranças, do Conselho Fiscal e lideranças
representantes das Aldeias/povos da região do Baixo Tapajós, em quantidade a ser definida no edital de
convocação.
Parágrafo 1°. Compete privativamente a assembleia Geral:
I. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, bem como zelar para que se cumpram, da melhor forma possível,
os objetivos sociais do CITA;
II. Alterar/Reformar, no todo ou em parte, o Estatuto Social;
III. Examinar e avaliar a prestação de contas anual da Coordenação Executiva, composta por relatórios
financeiros, balanços patrimoniais e pelas demonstrações contábeis e financeiras do CITA, acompanhados do
parecer do Conselho Fiscal;
IV. Eleger e empossar os membros da Coordenação Executiva e do Conselho Fiscal, assim como destitui-los
de suas funções;

V. Analisar e aprovar a entrada de povos como membros do CITA, obedecendo as exigências regulamentadas
no Regimento Interno;
VI. Deliberar sobre a aquisição, alienação, permuta, hipoteca, compromissos, grandes reformas, construções
novas e instituição de gravame de ónus, de bens imóveis do CITA.
VII. Julgar, em grau de recurso, as decisões da Coordenação Executiva sobre questões omissas ou duvidosas
na interpretação do Estatuto Social.
Parágrafo 2°. Para mudanças do Estatuto, é necessário que as propostas sejam encaminhadas com
antecedência mínima de 15 dias aos membros do CITA, para uma análise prévia antes da Assembleia Geral.
Art. 15. A Assembleia Geral será reunida:
I. Ordinariamente, duas vezes por ano, sendo uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre de cada
ano civil, por convocação do Coordenador Executivo ou, em sua ausência ou impedimento, do Vice
Coordenador, em local, data e hora previamente determinados e, com antecedência mínima de 30 dias.
II. Extraordinariamente, sempre que necessário, convocada pelo Coordenador Executivo, pelo Vice
Coordenador ou, ainda, pela maioria simples (metade mais um) do Conselho de Lideranças e/ou de 2/3 de seus
membros, com antecedência mínima de 15 dias.
Art. 16. É necessário a presença da maioria simples (metade mais um) dos membros para o início dos trabalhos

da assembleia Geral e para a validade das votações (deliberar, encaminhar).
Parágrafo 1°. As lideranças do CITA receberão a convocatória da assembleia no prazo previsto nos incisos I
e II do artigo 15 deste Estatuto e devem confirmar suas presenças junto a Coordenação Executiva com
antecedência máxima de 15 dias no caso das assembleias ordinárias, e 5 dias no caso das assembleias
extraordinárias.
Parágrafo 2°. As lideranças que confirmarem presenças e não comparecerem, estarão, automaticamente,
delegando seus poderes de decisão, anuindo comas decisões tomadas.
SEÇÃO II - DO CONSELHO DE LIDERANÇAS
Art. 17. O Conselho de Lideranças é composto pelos membros da Coordenação Executiva e 02 (duas)
lideranças indígenas, sendo uma titular, preferencialmente o cacique, e uma suplente, indicadas por sua
aldeia/povo para representá-los, observando a equidade de género.
Parágrafo 1°. Os membros do Conselho de Lideranças serão escolhidos em reuniões realizadas pelas
Aldeias/povos e registradas em atas a serem encaminhadas à Coordenação Executiva, no prazo máximo de 30
(trinta) dias após a Assembleia eletiva.
Parágrafo 2°. O mandato dos respectivos membros do Conselho de Lideranças terá duração de 02 (dois) anos,
coincidente com os mandatos da Coordenação Executiva e do Conselho Fiscal, prorrogável automaticamente

até a posse de seus sucessores, observando e garantindo as decisões e os encaminhamentos das aldeias/povos.
Parágrafo 3°. O Cacique possui cargo vitalício.
Parágrafo 4°. Quando o membro não for Cacique, é permitida sua recondução em uma eleição posterior,
vedada a vitaliciedade.
Art. 18. O Conselho de Lideranças será coordenado pela Coordenação Executiva e, reunir-se-á,
ordinariamente, 04 vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que necessário.
Parágrafo Único. As reuniões do Conselho de Lideranças serão realizadas em dia e hora constantes de edital
ou carta ou outro meio de comunicação social escolhido pelo Coordenador Executivo, com indicação das
matérias a serem nela tratadas, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias, salvo em caso de urgência ou de
extrema relevância, quando esse prazo poderá ser reduzido.
Art. 19. Compete ao Conselho de Lideranças:
I. Avaliar, estudar e refletir a realidade dos povos indígenas da região do Baixo Tapajós, tomando decisões e
encaminhamentos que possam ajudar na defesa e na garantia dos seus direitos;
II. Acompanhar e auxiliar os trabalhos da Coordenação Executiva;
III. Aprovar ou não, a pedido da Coordenação Executiva, a criação de comissões para auxiliar o bom
funcionamento do CITA;
IV. Discutir e aprovar indicações dos ocupantes das comissões, pautados em critérios técnicos;

V. Divulgar informações para uma melhor compreensão sobre o CITA entre os povos e suas organizações
indígenas, nas respectivas regiões que representam.
Parágrafo Único. As aldeias/povos deverão dar condições financeiras, estruturais e logísticas para o bom
funcionamento do Conselho de Lideranças, conforme previsto no artigo 12.
SEÇÃO III - DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA
Art. 20. A Coordenação Executiva é composta por 06 (seis) membros eleitos em assembleia geral que
desempenharão as seguintes funções:
I. COORDENADOR (A) EXECUTIVO (A)
II. VICE-COORDENADOR (A)
III. PRIMEIRO (A) SECRETÁRIO (A) EXECUTIVA (A)
IV. SEGUNDO (A) SECRETÁRIO (A) EXECUTIVO (A)
V. PRIMEIRO (A) TESOUREIRO (A)
VI. SEGUNDO (A) TESOUREIRO (A)
Art. 21. O mandato dos membros da Coordenação Executiva é de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição,
vedada a vitaliciedade nos cargos.
Parágrafo 1°. Os membros da Coordenação Executiva exercerão seus mandatos até a posse da nova
Coordenação, ainda que vencido o prazo do mandato.
Parágrafo 2°. A prorrogação de que trata o parágrafo primeiro deste artigo, não poderá exceder o período
máximo de 60 (sessenta) dias.
Art. 22. Perderá o mandato, o integrante que faltar a 06 (seis) reuniões consecutivas ou mais de 10 (dez)
reuniões alternadas, sem motivo justificado, sendo que em qualquer destas hipóteses o seu cargo será declarado
vago.
Art. 23. Havendo vacância de quaisquer dos cargos da Coordenação Executiva, a Assembleia Geral reunir-seá extraordinariamente e em caráter de urgência, para a escolha dos substitutos dos respectivos cargos vagos,
deliberando por maioria simples de votos.
Art. 24. A Coordenação Executiva reunir-se-á ordinária e periodicamente nas datas pré-estabelecidas por seus
membros e extraordinariamente sempre que o Coordenador Executivo achar necessário, funcionando com a
presença de metade mais um do número total de integrantes e deliberando por maioria simples de votos.
Art. 25. A eleição dos membros da Coordenação Executiva será realizada de dois em dois anos na assembleia
ordinária do primeiro semestre, a partir do seu edital de convocação, expedido pela respectiva instância
executiva da organização, no prazo previsto no inciso I do artigo 15 deste Estatuto social.
Parágrafo 1°. O processo eleitoral dar-se-á da seguinte forma:
I. Os membros presentes deverão indicar os candidatos aos cargos;
II. A votação será realizada por cargo, com todos os nomes que forem apresentados. Será considerado eleito,
em cada cargo, o candidato que obtiver maioria absoluta dos votos dos membros presentes na Assembleia;
III. Caso nenhum dos candidatos votados obtenha a maioria absoluta dos votos, será feita nova eleição onde
concorrerão somente os dois candidatos mais votados no primeiro escrutínio;
IV. A Eleição será realizada por sufrágio direto e secreto, não sendo permitido o voto por procuração;
V. Todo o processo eleitoral, desde a indicação de candidatos até a contagem dos votos e respectiva
publicação, será coordenado por uma comissão eleitoral composta por dois integrantes (presidente e secretário)
escolhidos na assembleia Geral para este fim.
Parágrafo 2°. A Coordenação Executiva eleita será empossada no final do processo eletivo, realizado em
assembleia, sendo que esta nova coordenação terá o acompanhamento por 30 dias da coordenação anterior
para o repasse da agenda política, questões contábeis e administrativas, entre outros.
Art. 26. Compete a Coordenação Executiva:
I. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto Social, programar e executar as atividades relacionadas com
as finalidades do CITA;

II. Administrar o património e gerir os recursos do CITA;
III. Convocar e instalar, articular e organizar a Assembleia Geral;
IV. Propor à Assembleia Geral a reforma do Estatuto Social, parcial ou integral;
V. Apresentar ao Conselho Fiscal o relatório de atividades, o balanço Patrimonial e a prestação de contas do
CITA;
VI. Apresentar, anualmente, à Assembleia Geral a prestação de contas do exercício findo, composta pelos
relatórios financeiros e balanços patrimoniais e pelas demais demonstrações contábeis e financeiras do CITA,
acompanhados do parecer do Conselho Fiscal;
VII. Elaborar o planejamento de atividades anual, semestral ou mensal, e a previsão orçamentaria do exercício
seguinte, apresentando-os à Assembleia Geral para sua aprovação;
VIII. Propor à Assembleia Geral, a criação de departamentos, grupos de trabalhos, comissões ou similares;
IX. Selecionar e contratar funcionários e assessores segundo as necessidades, bem como demiti-los fixando
as atribuições gerais e remunerações;
X. Convocar as reuniões do conselho de lideranças, viabilizar e executar as suas decisões, distribuindo
responsabilídades, avaliando e monitorando os trabalhos de forma permanente;
XI. Implantar os departamentos criados pela Assembleia Geral a partir das demandas apresentadas pelos
membros do CITA, bem como possibilitar meios para o seu funcionamento;
XII. Elaborar o Regimento Interno do CITA, apresentando-o à Assembleia Geral para deliberação;
XIII. Deliberar sobre demais assuntos de interesse do CITA, visando o pleno desenvolvimento de suas
finalidades sociais.
Art. 27. Compete ao/a Coordenador (a) Executivo (a):
L Convocar e presidir as Assembleias Gerais, ordinárias e extraordinárias, as reuniões do Conselho de
Lideranças e as reuniões da Coordenação Executiva;
II. Representar o CITA, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, de modo geral, em suas relações
com terceiros, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, podendo constituir procuradores e mandatários,
advogados ou não, com descrição específica do fim a que se destina o referido mandato, sendo permitida,
inclusive, a procuração com poderes especiais de transigir, confessar, prestar declarações e informações,
desistir, firmar compromissos e receber e dar quitações;
III. Após a aprovação da Assembleia Geral, assinar os respectivos documentos relativos à aquisição,
alienação, permuta, penhora, hipoteca ou compromissos de bens imóveis do CITA;
IV. Em conjunto com outro membro da Coordenação Executiva, preferencialmente com o Primeiro
Tesoureiro, abrir e encerrar contas bancárias em nome do CITA, emitir cheques e ordens de pagamento e
efetuar demais movimentações bancárias e financeiras;
V. Exercer o voto de desempate.
Art. 28. Compete ao/a Vice Coordenador (a) Executivo (a):
L Substituir o (a) Coordenador (a) Executivo (a) em suas ausências ou impedimentos legais ou até a eleição
de novo (a) Coordenador (a) Executivo (a), em caso de vacância;
II. Assessorar e auxiliar o Coordenador Executivo no desempenho de suas funções;
III. Executar trabalhos especiais atribuídos pelo Coordenador Executivo.
Art. 29. Compete ao/a Primeiro (a) Secretário (a) Executivo (a):
I. Exercer as funções habituais desse cargo, mantendo em ordem todos os serviços próprios e peculiares da
secretaria;
II. Fazer o expediente de correspondências, avisos, circulares e lavrar as Atas das Assembleias Gerais, das
reuniões do Conselho de Lideranças e da Coordenação Executiva;
III. Manter em dia o arquivo de documentos do CITA;
IV. Organizar, arquivar e zelar pela manutenção e guarda de toda a documentação administrativa, livros de
registro de Atas e de identificação dos Membros do CITA, e outras funções regulamentadas no regimento
interno.
Art. 30. Compete ao/a Segundo (a) Secretário (a) Executivo (a):
I. Substituir legalmente o (a) Primeiro (a) Secretário (a) Executivo (a), em suas faltas e impedimentos,
assumindo o cargo em caso de vacância.

II. Auxiliar o (a) Primeiro (a) Secretário (a) nos desempenhos de suas funções.
Art. 31. Compete a/ao Primeiro (a) Tesoureiro (a):
L Exercer as funções habituais desse cargo, zelando pelo equilíbrio econômico-financeiro do CITA, sob a
coordenação e orientação do Coordenador Executivo;
II. Elaborar, com apoio técnico, os balancetes e relatórios econômico-financeiros e a previsão orçamentaria
de cada exercício;
III. Registrar em livros caixas toda a movimentação financeira do CITA;
IV. Encaminhar para o Conselho Fiscal os balancetes e a prestação de contas para análise de acordo a que se
refere o regimento interno;
V. Cuidar dos pagamentos de responsabilidade do CITA;
VI. Receber pagamentos, subvenções, subsídios, donativos de qualquer natureza, destinados ao CITA, salvo
quando gravados por encargos, quando será necessária a aprovação pela Coordenação Executiva;
VII. Em conjunto com outro membro da Coordenação Executiva, preferencialmente o Coordenador
Executivo, abrir e encerrar contas bancárias em nome do CITA, emitir cheques e ordens de pagamento e efetuar
demais movimentações bancárias e financeiras;
VIII. Apresentar à Coordenação Executiva, mensalmente, o balancete financeiro do CITA e, anualmente à
Assembleia Geral, o Balanço Patrimonial e os relatórios financeiros anuais do CITA;
IX. Levar à Coordenação Executiva, para a devida apreciação e oportuna aprovação, assuntos de natureza
económica e financeira de interesse do CITA.
Art. 32. Compete ao/a Segundo (a) Tesoureiro (a):
I. Substituir legalmente o (a) Primeiro (a) Tesoureiro (a), em suas faltas e impedimentos, assumindo o cargo
em caso de vacância;
II. Auxiliar o tesoureiro (a) nos desempenhos de suas funções.
Art. 33. As funções dos membros da Coordenação Executiva não contidas neste Estatuto, assim como as
comissões do CITA, serão regulamentadas através do regimento interno aprovado pela Assembleia Geral.
Art. 34. As aldeias/povos darão condições estruturais para que a Coordenação Executiva exerça as atividades,
conforme estabelecido no Regimento Interno.
SEÇÃO IV - DO CONSELHO FISCAL
Art. 35. O Conselho Fiscal é composto por 03 (três) membros titulares e 03 (três) membros suplentes, eleitos
pela assembleia geral entre os membros do CITA, com mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição
e vedada a vitaliciedade dos cargos.
Parágrafo 1°. Havendo vacância de um dos cargos do Conselho Fiscal, a Assembleia Geral reunir-se-á em
caráter extraordinário, para eleger o substituto para o término do respectivo mandato.
Parágrafo 2°. Não podem integrar o Conselho Fiscal os membros da Coordenação Executiva em exercício.
Parágrafo 3°. Os integrantes do Conselho Fiscal elegerão seu presidente, que ficará responsável em coordenar
os trabalhos desse colegiado.
Art. 36. Compete ao Conselho Fiscal:
I. Participar ativamente das assembleias gerais, das reuniões do conselho de lideranças e da coordenação
executiva, quando convocados e necessário;
II. Zelar pelo cumprimento das finalidades institucionais, das disposições estatutárias e regimentais e das
decisões encaminhadas da assembleia geral;
III. Fiscalizar a aplicação dos recursos orçamentários;
IV. Examinar periodicamente as contas do CITA, com base nos respectivos Livros, Balanços,
Demonstrativos, comprovantes fiscais e documentos que solicitar;
V. Opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais
realizadas;

VI. Apresentar anualmente, à Assembleia Geral, seu parecer sobre a prestação de contas da Coordenação
Executiva, sobre o Balanço Patrimonial e demais Demonstrativos, sem prejuízo de quaisquer outras
comunicações e informes que julgue oportuno fazer;
VIL Dar seu parecer à Coordenação Executiva, sempre que solicitado ou sempre que julgar necessário, sobre
assuntos económicos, financeiros e contábeis, auxiliando a Coordenação na administração do CITA.
Art. 37. O Conselho Fiscal reunir-se-á, em sessão ordinária, a cada seis meses e, extraordinariamente, sempre
que necessário, podendo ser convocados pela maioria simples de seus membros.
CAPITULO V - DAS PENALIDADES
Art. 38. Os membros do CITA estão sujeitos as seguintes penalidades mediante a prática de atos contrários a
este Estatuto ou que venham a prejudicar o funcionamento da entidade ou lese a sua imagem. São elas:
I. Advertência;
II. Suspensão;
III. Destituição do cargo.
Parágrafo Único. A cominação das penas é de competência da Assembleia Geral, a quem cabe também
estipular o tempo quando necessário, salvo os casos de advertência que serão aplicados pela Coordenação
Executiva, de acordo com o que estabelece o regimento interno do CITA.
CAPITULO VI - DO PATRIMÓNIO SOCIAL
Art. 39.0 património do CITA é constituído pelos bens móveis e imóveis e pelos legítimos direitos que possua
ou venha a possuir, pelos donativos e legados e pelos recursos financeiros auferidos por suas aíividades.
Art. 40. O CITA não constituirá património exclusivo de um grupo determinado de indivíduos, famílias,
entidades de classe ou de associação sem finalidade lucrativa, na fornia da legislação vigente.
CAPÍTULO VII - DOS RECURSOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS
Art. 41. Os recursos económicos e financeiros do CITA são provenientes de:
L Contribuição dos membros do CITA, a ser definido no regimento interno da organização;
II. Doações de bens e direitos de pessoas físicas e jurídicas;
III. Subvenção que lhe sejam destinadas pelo poder público e/ou outras agências de cooperação nacional e
internacional;
IV. Bens que a qualquer título venha a adquirir;
V. Rendimentos financeiros;
VI. Bens de outras instituições que venham ser extintas e que sejam repassados ou doados ao CITA;
VII. Rendas eventuais;
VIII. Recursos provenientes da venda de publicações, filmes, vídeo e outros produtos produzidos pelo CITA
ou não, desde que tenham previa autorização por escrito das aldeías/povos da região do Baixo Tapajós.
CAPÍTULO VIII - DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
E FINANCEIRAS
Artigo 42. O exercício do ano social terá início no dia 1.° de janeiro e término em 31 de dezembro, devendo,
ao final de cada exercício, encerrar-se o Balanço Patrimonial consolidado do CITA, acompanhado das
respectivas demonstrações contábeis e financeiras.
Parágrafo Único. O Exercício social do CITA coincidirá com o ano civil.
Art. 43. O CITA manterá a escrituração de suas receitas, despesas, ingressos, desembolsos e mutações
patrimoniais em Livros revestidos de todas as formalidades legais que assegurem sua exatidão e de acordo
com todas as exigências da legislação em vigor.

Art. 44. Quando necessário, e de acordo com as possibilidades financeiras do CITA, o Balanço Patrimonial e
as demais demonstrações contábeis deverão conforme determinar a legislação, ser auditados por auditor
independente legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade - CRC ou por auditor
devidamente inscrito na Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
CAPÍTULO IX - DAS NORMAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SOCIAIS
Art. 45. Sempre que venha celebrar parcerias, convénios ou outras espécies de termos de cooperação com a
administração pública, o CITA obedecerá às normas de prestação de contas sociais específicas, mantendo-as
de forma transparente e em estrita observância aos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas
Brasileiras de Contabilidade, na forma da legislação vigente.
Parágrafo Único. Caso o CITA venha celebrar parcerias, convénios ou outras espécies de termos de
cooperação com a administração pública, compromete-se a dar publicidade, no encerramento de cada exercício
fiscal, ao relatório de atividades e demonstrações financeiras, incluídas as certidões negativas de débitos com
a Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, ou as certidões positivas com
efeito de negativa, colocando-as a disposição para exame de qualquer cidadão.
CAPÍTULO X - DA TRANSFORMAÇÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO E FUSÃO
Art. 46. O CITA poderá, a critério da Assembleia Geral e para a consecução de suas finalidades estatutárias,
promover a transformação, cisão, incorporação ou fusão, na forma da lei.
CAPÍTULO XI - DA EXTINÇÃO
Art. 47. Ocorrerá a extinção do CITA quando esta não mais puder cumprir seus objetivos sociais, ou por
expressa determinação legal ou judicial, devendo ser efetivada por proposta da Coordenação Executiva e
aprovação pela Assembleia Geral, na forma descrita neste Estatuto Social.
Art. 48. Para a extinção do CITA todas os membros deverão ser convocados individualmente e por escrito.
Art. 49. Em caso de extinção do CITA, seu património, descontado o passivo e respeitados os direitos e
doações condicionais, será destinado à outra instituição sem fins lucrativos congénere, sem cujas finalidades
sociais se assemelhem aos do CITA, dotada de personalidade jurídica, a escolha da Assembleia Geral, ou em
sua impossibilidade, para outra Instituição Pública.
CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 50. A presente reforma estatutária entrará em vigor na data de seu registro em Cartório, revogando-se
todas as disposições contrárias anteriores e ressalvando-se o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.
Santarém/PA, 28 de setembro de 2019.

latos Costa
Presidente do CITA - Gestão 2018 - 2020

JosT^aldo Pereira Gato
Advogado OAB/PA 19.469
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