TERMO DE COMPROMISSO DO LÍDER EM CAMPO
NOME
ENDEREÇO E E-MAIL
TELEFONE
CAMPO ONDE LIDERA (País e região)
Declaro estar ciente e concordar com o termo abaixo:
COMPETE À VEMBRASIL
1. Buscar ajuda de U$ 300 dólares para apoio ao líder em campo, sempre que este
solicitar e necessitar, para seus gastos com supervisão em campo, a partir da
presente data;
2. Colocar o nome e dados (se não for em local de risco) dos lideres em campo no site,
mencionando-os como lideres de todos os nacionais adotados
3. Receber os relatórios do campo, filmes e fotos e colocar no site, divulgando também
via correios aos mantenedores;
4. Receber via banco os valores e remeter aos lideres em campo até o dia 20 de cada
mês, acertando com cada líder um dia exato para a remessa, evitando desgastes
neste sentido, e cobrar dos inadimplentes os pagamentos;
5. Atualizar o site com novos missionários, exclusões ou substituições propostas pelos
lideres em campo;
6. Prestar todo o apoio possível solicitado pelo líder em campo, e indicar a este um
líder em base para melhor atendimento;
7. Apresentar perante o fisco brasileiro e via contador as devidas prestações de contas,
respondendo pelos valores remetidos ao exterior;
8. Apresentar aos adotantes, quando solicitado, todo esclarecimento e apoiando-os em
seus eventos.
COMPETE AO LÍDER EM CAMPO
1. Atualizar com a secretaria da VEMBRASIL (secretaria@vembrasil.org) seu cadastro
pessoal e acompanhar o site (www.vembrasil.org) no que diz respeito a seu projeto,
mantendo seu cadastro atualizado e cobrando a atualização da secretaria, em todos
os sentidos, inclusive dos dados dos nacionais adotados;
2. Receber os valores, conferir com o site (relatórios atualizados e obreiros adotados)
ou seja, conhecer os valores exatos a que faz jus, questionando sempre o setor
financeiro (financeiro@vembrasil.org) se surgirem dúvidas, observando as normas
da VEMBRASIL, ou seja, não seguirá pagamento em nenhuma hipótese se os
relatórios estiverem desatualizados, e somente iniciam-se as remessas após as
adoções confirmadas.
3. Receber os relatórios (no padrão Oficial da VEMBRASIL que segue anexo),
preencher os termos de compromissos dos nacionais (anexo), manter um arquivo
da VEM disponível para a presidência, dentre eles os recibos de próprio punho
dos nacionais, devido a fatores jurídicos de remessa de valores ao estrangeiro (leis
brasileiras);
4. Receber, quando solicitado, as visitas autorizadas pela VEMBRASIL, jamais sem o
conhecimento da liderança da mesma, evitando-se contratempos diversos;
5. Jamais autorizar relação direta do nacional com a VEMBRASIL ou outra liderança;

6. Informar se o Nacional fugir das normas, motivo da exclusão do mesmo e sempre
que possível, cadastrar de imediato um missionário substituto;
7. Motivos de desligamento do autóctone, dentre outros: morte, desvio doutrinário,
ausência de compromissos e frutos, ausência de relatórios sem justificativas, autosuficiência financeira (pode ficar ligado fraternalmente), contato direto com VEM
sem passar pelo líder em campo ou a pedido;
8. Atualizar diretamente no site novos missionários, relatórios, fotos, etc, usando
login e senha, caso não consiga, enviar e-mail para a secretaria;
9. Conhecer o Plano Estratégico de Crescimento disponível para quem tem login e
senha no site, ou solicitar via e-mail para secretaria@vembrasil.org, especialmente
quanto a valores de R$ 100,00 por cada Projeto Local (PL) de seu obreiro, e que os
relatórios também devem ser por PL, deduzida a taxa de 20% para administração
dos projetos.
10. Entender que estamos fazendo a obra por amor e precisamos de apoio para
apoiar os adotantes, ou seja, quanto mais informações, detalhes, detalhes de
relatórios, mais adotantes aparecerão.
11. Qualquer dúvida podem entrar no site e na guia Fale com o Presidente, o Pr Carlos
José de Melo terá imenso prazer em atender a todos, em Nome do Senhor Jesus.
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