
EMERGÊNCIA EM PETRÓPOLIS – FASE 2
PROGRAMA DE APOIO ÀS IGREJAS NA RECONSTRUÇÃO DE VIDA

DE FAMÍLIAS AFETADAS PELO DESASTRE.

OBJETIVO: DISPONIBILIZAR UMA LINHA DE CRÉDITO PARA ATENDIMENTO DE
SOLICITAÇÕES DE IGREJAS EVANGÉLICAS EM PETRÓPOLIS PARA COMPRA E
REPOSIÇÃO, À FAMÍLIAS MAIS VULNERÁVEIS, DE ÍTENS BÁSICOS PERDIDOS EM
FUNÇÃO DO DESASTRE.

1 - Este programa está disponível a todas as igrejas evangélicas localizadas na cidade de
Petrópolis, independentemente de sua bandeira denominacional ou localização dentro
dos limites do município

2 - Por meio deste programa, qualquer igreja evangélica em Petrópolis poderá solicitar
recursos financeiros à Aliança Cristã Evangélica Brasileira - daqui em diante chamada de
Aliança -  para compra e reposição de itens perdidos pelas famílias por ela indicada,
desde que estes itens estejam previstos na relação disponível no “item 11”, abaixo.

3 - O escopo deste programa contempla exclusivamente a reposição de artigos similares
aos que foram perdidos por consequência das chuvas de janeiro em Petrópolis.

4 - A Igreja solicitante assumirá o compromisso de garantir que a necessidade apontada é
real e legítima, bem como a lisura no processo de compra e entrega do item doado à
família prevista no formulário de solicitação.

5 - Caso ocorra qualquer problema que impeça a entrega do(s) item(ns) adquirido(s) à
família/pessoa prevista no formulário de solicitação, a igreja solicitante deverá comunicar
à Aliança para que esta aprove nova destinação.

6 - Todas as solicitações serão feitas via formulário online próprio disponibilizado pela
Aliança, acessível por meio do link: www.aliancaevangelica.org.br/solicitacao-apoio

http://www.aliancaevangelica.org.br/solicitacao-apoio


7 - A Aliança analisará todos os formulários de solicitação submetidos por meio do link
acima, e reserva-se o direito de atender ou não, total ou parcialmente, às solicitações,
segundo critérios próprios. A resposta será dada à igreja solicitante via e-mail, num prazo
de até 24h após submetida a solicitação.

8 - Mediante aprovação da solicitação, a Aliança fará o repasse dos valores para a compra
do(s) item(ns) pela própria igreja, desde que a igreja esteja filiada à Aliança. A filiação
poderá ser feita imediatamente por meio do link: www.alicanca.org.br/faca-parte
Caso a igreja se enquadre nos níveis 2 ou 3, que prevêem contribuições mensais à
Aliança, a mesma estará isenta de qualquer contribuição pelo período de 12 meses a
partir da data da filiação. A partir do 13º mês a igreja poderá ou não manter sua filiação à
Aliança.

9 - Para receber o repasse financeiro após aprovação da solicitação, a igreja deverá
apresentar um orçamento para valores de até R$3000,00 e três orçamentos para valores
acima de R$3001,00. O repasse será feito via PIX ou TED para conta no mesmo CNPJ da
igreja filiada à Aliança, em até 24 horas após aprovação do orçamento.
Acesse a Planilha de Orçamento neste link:
https://aliancaevangelica.org.br/planilha-orcamento

10 - A igreja assumirá o compromisso de enviar à Aliança:
A. Imagem legível da Nota Fiscal de compra do(s) item(ns) adquiridos(s);
B. Pelo menos 3 fotos do momento da entrega do(s) item(ns) adquiridos(s) ao(s)

beneficiário(s).
C. “Termos de Autorização de Uso de Som e Imagem” assinados por todos os

beneficiários que aparecem nas fotos. Os termos devem ser impressos, assinados
e enviados digitalmente.
As Notas Fiscais, os Termos e as fotos deverão ser enviados para o email:
relatorio@aliancaevangelica.org.br, constando no título o nome da igreja
solicitante + o nome do beneficiário.

IMPORTANTE: É imprescindível que todas as pessoas a aparecerem nas fotos assinem o
“Termo de Autorização de Uso de som e Imagem” disponível neste link:
www.aliancaevangelica.org.br/termo-uso-imagem-som

http://www.alicanca.org.br/faca-parte
https://aliancaevangelica.org.br/planilha-orcamento
https://aliancaevangelica.org.br/termo-uso-imagem-som


11 - Lista dos itens que podem ser solicitados pelas igrejas:

ELETRODOMÉSTICOS
● Tanquinho
● Fogão
● Microondas
● Refrigerador
● Liquidificador

MÓVEIS
● Armário de cozinha
● Assento sanitário
● Cadeira
● Cama
● Colchão
● Chuveiro
● Guarda-roupas
● Lixeira
● Mesa
● Sofá

UTENSÍLIOS
● Botijão de gás
● Pratos
● Copos
● Xícaras
● Talheres
● Potes para Mantimentos
● Jarra
● Panelas
● Tábua de corte

ACESSÍVEIS
● Cadeira de rodas
● Muleta
● Óculos


