
 
 
REGULAMENTO DO PROGRAMA IGREJAS RELEVANTES - 2021 
 
Objetivo: O Programa Igrejas Relevantes tem por objetivo fazer parceria entre a Convenção 
Batista Paranaense por meio da Ação Social Batista Paranaense e projetos das Igrejas 
Batistas do Paraná com o intuito de que a Igreja seja relevante na comunidade onde está 
inserida.   
A Convenção Batista Paranaense apoiará financeiramente o projeto depositando até o quinto 
dia útil do mês a quantia pactuada e aprovada pelo Conselho de Ação Social. 
O valor repassado aos projetos será transferido através da ASBP. Esse valor provém: 
 

a) do Plano Cooperativo e é previsto em orçamento anual da Convenção Batista 
Paranaense.  

b) De doações provenientes de pessoas Físicas e/ou Jurídicas que entendam a missão 
da ASBP e queiram contribuir com os projetos sociais das Igrejas Batistas 
Paranaenses.  

 
Quem pode participar: As Igrejas Batistas do Paraná filiadas à Convenção Batista 
Paranaense e que possuem uma organização social com CNPJ próprio. 
 
Como participar: a Igreja deve enviar proposta à Associação regional. A Associação definirá 
em Assembleia que propostas serão enviadas para o Conselho de ação Social.  Caso a 
Associação de sua região não consiga realizar a assembleia em virtude da Pandemia, a 
proposta deve ser entregue ao Coordenador da Associação para que ele reunido com a 
diretoria define o encaminhamento da proposta.   
 
As propostas devem seguir os seguintes critérios: 
 

• Ter finalidade social. 
• Descrever detalhadamente o projeto a ser apoiado. 
• Identificar a pessoa responsável pelo projeto. 
• Identificar a organização. 
• Apresentar o CNPJ da Organização  
• Apresentar o Estatuto da Organização. 
• Indicar que resultados espera alcançar com o projeto. 
• Informar os custos, os benefícios e os prazos para a execução do projeto não 

excedendo a dezembro de 2021.  
 
Seleção das propostas.   
 
Após as Associações Regionais receberem às propostas, encaminharão para o Conselho de 
Ação Social que se reunirá nos dias 08 a 10 de dezembro em reunião do Conselho Geral.  
O Conselho de Ação Social analisará as propostas e escolherá quantos projetos serão 
apoiados e o valor aplicado em cada um. 
 
Após a Seleção dos Projetos: 
 
Submeter toda a documentação social da Instituição à Ação Social da CBP.  



 
 
Seguir a orientação da Ação Social da CBP com vistas à Inscrições nos Conselhos de 
Direitos Municipais, Estaduais e Federal e às certificações necessárias.  
Submeter sua instituição ao modelo de avaliação e monitoramento sugerido pela Ação Social 
da CBP.  
 
CONDIÇÕES PARA CONTINUIDADE.  
 
A Convenção Batista Paranaense estará à disposição do Projeto para assessorá-lo em 
documentações, encaminhamentos e doações de terceiros.  
O Projeto prestará a Convenção Batista Paranaense relatório de suas atividades 
mensalmente, bem como suas conquistas e necessidades para que possa ser publicado nos 
meios de comunicação da CBP. OS relatórios devem ser encaminhados à executiva de Ação 
Social da Convenção. 
O Projeto deve colocar uma placa com a logo de identificação de apoio da Convenção 
Batista Paranaense, conforme padrão apresentado.   
 
IMPEDIMENTOS 
 
Fica vedado às partes, vincular propaganda em caráter publicitário de natureza comercial ou 
política, tendo como objeto o Projeto. 
Fica vedado à organização selecionada utilizar o valor repassado para outro projeto que não 
tenha sido objeto da proposta.   
  
ACOMPANHAMENTO E AVALIACÃO 
A Convenção Batista Paranaense analisará mediante relatório mensal se o projeto tem sido 
relevante para a comunidade onde está inserida. 
Os resultados dos projetos deverão ser apresentados ao Conselho de Ação Social em toda 
ocasião de reunião dele.  
 
VIGÊNCIA 
O Convênio vigorará pelo prazo de um ano, podendo ser rescindido pelo descumprimento 
das obrigações ou condições pactuadas, ou ainda, por ato unilateral, mediante aviso prévio 
da parte que dele se desinteressar, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
         
 
 


