2021

Amigos queridos
Entregamos aqui o relatório das atividades do ano de 2021! Agradecemos a confiança
e a oportunidade de iniciar em 2021 mais um triênio de gestão.
Vivemos nesse tempo muitas dificuldades devido à pandemia da COVID19, passamos
por situações que não imaginávamos que viveríamos, coisas que nos parecia somente
textos nos livros de história, mas, sem querer, fomos surpreendidos com a situação de
sermos os protagonistas dos livros das histórias que serão contadas no futuro.
Sentimos um tremor nas pernas, ouvimos as batidas do coração, levantamos a cabeça
e olhamos ao redor... e aí nos encorajamos pela alegria de ver ao nosso lado tantos
corações queridos que formam a família CEOS/IAM, posicionados e encorajados a
trabalhar pela transformação social da nossa comunidade.
Podemos chamar o ano de 2021 como o ano da retomada das atividades presenciais,
do enfrentamento das sequelas da pandemia e do ano em que nos preparamos para
nova fase em 2022.
Nossa gratidão a todos os parceiros, participantes, voluntários, colaboradores e a
todos que direta ou indiretamente colaboram para manter viva a chama da esperança
operante na transformação social que tanto almejamos.
Vibrações de muita saúde a todos.
Gratidão
Vanessa Custódio Zorzetti Pollon
PRESIDENTE DA IAM (GESTÃO 2021/2024)
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O ano de 2021 iniciou repleto da vontade de que a vida voltasse “ao normal” no pós
pandemia. Nos primeiros meses ficamos contando os dias para as atividades voltarem
ao presencial, porém novas ondas do COVID fizeram com que esse retorno fosse um
processo gradual e não imediato.
Aos poucos fomos voltando, com nossas preocupações todas voltadas para atender as
orientações dos protocolos sanitários, adequação dos espaços, prover recursos para
sanitização que tornassem a convivência novamente possível.
O confinamento e as crianças fora da escola deixaram sequelas que foram os
verdadeiros desafios em nosso atendimento. Os reflexos foram diversos, mas
principalmente na saúde mental e socioemocional das crianças e jovens. Os sintomas
de depressão, ansiedade e principalmente os reflexos da violência na convivência.
Focamos nosso atendimento em 2021 no acolher, no brincar, no extravasar, no correr,
no interagir, no conviver para deixar fluir a construção desse novo momento. Deu
certo! Aprendemos que o confinamento nos aproximou: nós e a comunidade!
Sabemos que podemos contar uns com os outros e que estaremos juntos no
enfrentamento dos desafios, somos parte do mesmo contexto e nossa interação é
muito necessária. Vimos que somos fortes, corajosos e dispostos a tornar a vida
melhor, fazendo nossa parte, sendo a mudança que queremos ver no mundo.
Nesse relatório mostramos as
atividades que realizamos nesse
coletivo de gente do bem que encerra o
ano com a certeza que podemos muito
e que 2022 seja o ano da grande
retomada para nossa comunidade e
para nosso querido país.
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Somos feitos de mais de 275
crianças, jovens e suas
famílias somando mais de
1000 participantes, 100
funcionários, 200
voluntários, inúmeros
parceiros, muita paixão pelo
que fazemos e muita vontade
de transformar o mundo por
meio da educação!

Somos a IAM – Instituição Assistencial Meimei, uma
Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins
lucrativos, que há mais de 40 anos oferece suporte
social a crianças, adolescentes, famílias e pessoas
em situação de vulnerabilidade social e/ou
econômica, residentes em comunidades localizadas
em áreas de forte incidência de tráfico de drogas e
de violência urbana, nas cidades de São Bernardo do

Nossa História

Campo e Diadema, região metropolitana de São
Paulo.

A história da IAM - Instituição Assistencial Meimei começa em 1962 com a fundação do CEOS –
Centro Espírita Obreiros do Senhor, entidade mantenedora da IAM, com a finalidade de assistir
àqueles que necessitam de apoio físico, material e emocional.
Em 1977 foi criado o Serviço Assistencial Meimei com programação específica no campo de
promoção humana e social da família. Em 25 de agosto de 1979 a IAM – Instituição Assistencial
Meimei foi constituída legalmente com sua fundação.
São mais de 40 anos de atendimento social e educacional visando promover socialmente crianças e
suas famílias em diferentes contextos e cenários sociais. Com uma diversa gama de serviços, a
entidade está em constante movimento revisitando seus conceitos e se reinventando de acordo
com os novos cenários e demandas sociais.
IAM | RELATÓRIO ANUAL 2021
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A educação não pode parar
Desde o início da pandemia do COVID-19, a primeira preocupação da IAM foi prover recursos para
garantir o acesso à educação para as crianças e adolescentes. Isso porque, acreditamos que a
educação acontece em todo lugar e que somente por meio dela podemos transformar o mundo.
Na IAM, a distância nos aproximou e nos mantivemos conectados e unidos, provando que quando
as pessoas se unem com um objetivo, tudo pode acontecer, seja presencialmente ou on-line.
AQUI TODOS SÃO PARTICIPANTES
Aqui ninguém é carente. As pessoas estão vulneráveis. Todos estão aqui por
vontade própria e são coautores da transformação. Todos tem potencial de
multiplicar a mudança

EMPODERAMENTO É O NOSSO FOCO
Para que não precisem mais de nós.
Para que possam ter e fazer melhores escolhas.
Para gerar um impacto social que propicie uma “virada” geracional.

EDUCAÇÃO É NOSSA MATÉRIA-PRIMA
Para desenvolver as habilidades socioemocionais necessárias para fazerem
boas escolhas e mudarem suas histórias. Para prepará-los para lidar com o
futuro, não dependendo mais de subempregos, sendo competitivos em
relação a outros segmentos sociais e empreendedores de novas ideias. Para
garantir que criança que tem escola, tem escolha.

VIRADA GERACIONAL É NOSSA MAIOR ASPIRAÇÃO
Consideramos a Vulnerabilidade de tríplice aspecto: Sócio-EconômicoComportamental (SEC). Atacamos inúmeras causas inter-relacionadas ligados
ao ecossistema da criança. Apostamos na criança porque é ela quem pode
alavancar a VIRADA GERACIONAL, ou seja, interromper a perpetuação da
vulnerabilidade ao longo das últimas gerações de sua família
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Propósito IAM

Na IAM, atuamos para alcançar nosso propósito que
é a Transformação Social Sistêmica pela Educação.

2021 e o desafio da retomada presencial
A pandemia impôs a mudança de uma série de hábitos a todos. Para as crianças, a maior
diferença no dia a dia foi estar longe da escola e do convívio social. Criou-se então um novo
hábito: conviver em família. Essa nova rotina teve um lado positivo do contato com os
familiares, mas teve o desafio dos ajustes de uma convivência desafiadora que, ampliada
pelas dificuldades financeiras e pelo equilíbrio emocional em construção, resultou em
violência familiar potencializada e mais exposta para as crianças.
Ao retornar às atividades presenciais, o principal desafio de todo o processo sócio
educativo foi a geração de planos, projetos e um conjunto de ações capazes de englobar
todo o conjunto de vulnerabilidades que afloram em processos da violência verbal,
psicológica, física ou em qualquer forma de manifestação.
Nosso trabalho em 2021 em todos os eixos foi estruturado para o reestabelecimento da
convivência, fortalecimento dos laços de afeto e respeito nas relações interpessoais e na
relação com os espaços públicos e privados. O foco foi o acolhimento das crianças e
adolescentes que estavam retomando de maneira gradual suas atividades em espaço de
aprendizagem e convivência.
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Crenças exprimem, de forma
prática, o conjunto de valores
da organização. São as
diretrizes que regem discurso
e suas ações internas e
externas perante a
sociedade.

01

Só a educação é capaz de transformar o mundo,
afinal, quem tem escola tem escolha.

02

Todos temos potencial de aprender, afinal a
aprendizagem acontece o tempo todo, em todo
lugar. Basta querer.

03

Devemos nos colocar no lugar do outro para poder
ajudar, mas o participante é o verdadeiro
protagonista da transformação.

04

Errar faz parte do processo de aprimoramento, mas
também responsabilizar-se pelos erros e ter em conta as
lições aprendidas.

05

Doamos o nosso melhor, certos de que, por menor
que seja a contribuição, ela será capaz de fazer toda
a diferença.
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Crenças exprimem, de forma
prática, o conjunto de valores
da organização. São as
diretrizes que regem discurso
e suas ações internas e
externas perante a
sociedade.

06

Somos parte de um todo, nada é nosso, mas tudo
aquilo que fazemos e como fazemos, contagia e
transforma os outros ao redor.

07

A gente não compete, a gente agrega, integra e
compartilha na certeza de que assim fazemos mais
e melhor.

08

Tudo pode ser transformado em algo melhor, basta
exercitar a boa vontade, trabalhar e não desistir.

09

O dinheiro, quando empregado com responsabilidade e
com propósito, concretiza sonhos individuais e alavanca o
progresso coletivo.

10

Nosso propósito nos inspira e faz nosso trabalho valer a
pena. Estamos engajados com algo maior que nos conecta
com nossa vida interior, nos dá noção de totalidade e nos
humaniza, integrando os valores e as atitudes mais
nobres do ser humano.
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Nossos serviços de assistência
social estão em linha com as
diretrizes do Ministério de
Desenvolvimento Social e
validados pela Certificação de
Entidades Beneficentes de
Assistência Social (CEBAS).
Baseamos nossas atividades
nos seguintes pilares:.

PROCESSO EDUCATIVO E AS PROFISSÕES DO FUTURO
Onde há educação a mudança é sistêmica, cria uma
próxima geração muito mais próspera e transforma a
realidade de toda uma sociedade.

SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)
Convivência social, direito de ser e participação.

CULTURA DA PAZ E COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA
Conexão interpessoal, causas da violência, união
comunitária e o bem dos indivíduos.

SER INTEGRAL

Relação do bem-estar psicológico com as dimensões
bio-psico-sócio-espiritual do ser humano, importância
do significado e sentido da vida, relação com suas
potencialidades e as competências socioemocionais
para o desenvolvimento humano.
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CONHECER E
ENTENDER PARA APOIAR
O território onde a IAM atua está localizado na
divisa das cidades de São Bernardo do Campo e
Diadema cercado pelas comunidades
Idealopólis (Favela Naval), Nova Conquista
(Coca) e Santa Cruz. Do total de famílias 40%
residem em casa alugada, 40% em casa própria,
18% moram em casa cedida e o restante em
situação de ocupação.
A partir de avaliação socioeconômica observa-se
famílias que se encontram em situação de
vulnerabilidade social por diferentes demandas
como ausência de renda, egressão do serviço
penitenciário, desemprego, usuários de
programa de transferência de renda e violência.

Do público total, 54% das famílias são chefiadas
por mulheres com até 5 filhos, 33% das famílias
se encontram em situação de desemprego, 40%
estão em atividade profissional formal, 9% em
atividade no mercado informal, 3% são
aposentados e as donas de casa representam
15%.
As famílias contam com renda familiar média de 1
a 2 salários mínimos e 52% desse total são
beneficiários do programa Bolsa Família/BPC. Do
total de atendidos, 76% são crianças com idade
entre 4 e 11 anos, 18% são adolescentes com
idade de 12 a 17 e 6% são idosos (participantes
da oficina Saber Viver).
Em relação ao gênero, 55% do público é
composto por meninos e 45% por meninas.
49,59% foram declaradas por seus responsáveis
como pardas e negras.
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Na IAM, acreditamos que o
processo sócioeducacional é a
ferramenta mais poderosa para
Nacombater
IAM, acreditamos
que
o
problemas
sociais,
processo
éa
reduzir sócioeducativo
situações de exclusão,
ferramenta
mais poderosa
para
promover
socialmente
combater
problemas
indivíduos
e famíliassociais,
e viabilizar
reduziruma
situações
exclusão,
virada de
geracional.
promover socialmente
indivíduos e famílias e viabilizar
uma virada geracional.

SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS
As Iniciativas são realizadas por meio
de oficinas e de acordo com faixa etária
e grau de vulnerabilidade e
necessidade. Atendem crianças e
jovens de 6 a 17 anos, suas famílias e
idosos.

ALIMENTAÇÃO E
TRANSPORTE
As crianças e adolescentes participantes da
IAM contam com 3 refeições balanceadas
para que possam desenvolver todo o seu
potencial. E as crianças até 11 anos contam
com transporte da escola para a IAM e da
IAM para escola - mais segurança e apoio
para as famílias e responsáveis.
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SER INTEGRAL E
CULTURA DA PAZ

COMPETÊNCIAS E
HABILIDADES DO FUTURO

Na IAM trabalhamos com a Cultura da
Paz e a Comunicação Não Violenta
por meio de oficinas socioemocionais
que proporcionam conexões
interpessoais, desenvolvimento de
potencialidades, união comunitária e
o bem dos indivíduos.

Na IAM são trabalhadas com as
crianças as profissões e habilidades do
futuro por meio de atividades que
visam a fluência tecnológica, solução
de problemas, criatividade, empatia e
empreendedorismo.

GRUPO ESCOTEIRO
Fundado em parceria com a União dos
Escoteiros do Brasil, aplica o Método
Educativo do Escotismo de forma a
incentivar os jovens a assumirem seu
próprio desenvolvimento e a envolveremse com a Comunidade, formando
verdadeiros líderes.

ATENDIMENTO A
PESSOAS EM SITUAÇÃO
DE RUA
Busca assegurar espaços de
convivência para o desenvolvimento de
relações de afetividade, redução de
isolamento social, defesa e afirmação
dos direitos e para a emancipação e
reintegração social.
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FORTALECER RELAÇÕES
PARA SUPERAR DESAFIOS
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) tem o objetivo de fortalecer as
relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os
participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na
defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades individuais.
As atividades visam o
desenvolvimento da autoestima, o
sentimento de pertencer à família, à
comunidade e a noção de cidadania,
e estão em linha com as diretrizes
estabelecidas pelo pela Secretaria
Especial do Desenvolvimento Social,
do Ministério da Cidadania.
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Ser integral

Por meio do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, as
crianças recebem instrumentos para
transformar suas realidades e
alavancar a virada geracional, ou
seja, interromper a perpetuação da
vulnerabilidade ao longo das últimas
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São oferecidas mais de 25 oficinas
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integral, tecnologia,
empreendedorismo, esportes, arte e
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gerações de sua família.
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SAIBA MAIS SOBRE OS EIXOS DE
DESENVOLVIMENTO
Tecnologia
Na IAM, as atividades relacionadas a tecnologia são utilizadas como ferramenta de inserção cultural e social,
favorecendo o desenvolvimento dos participantes como protagonistas no mundo digital e promovendo a fluência
tecnológica.

Cultura e Artes
As atividades culturais e artísticas possibilitam trabalhar de forma lúdica valores, respeito às diferenças e a
autoestima, além de exercitar a criatividade, possibilitar a expressão corporal, desenvolver trabalho em equipe,
empatia e respeito. Na IAM, a cultura e as artes são utilizadas também com o objetivo de valorizar e resgatar
características familiares e comunitárias.

Esportes
O esporte é uma ferramenta de transformação social, que desperta valores como: amizade, cooperação,
solidariedade, respeito, honestidade e lealdade. A prática esportiva favorece a interação entre as
crianças/adolescentes possibilitando o desenvolvimento motor, cognitivo, socioafetivo, capacidade de
tomada decisão e autonomia.

Empreendedorismo
Visa desenvolver na criança e no jovem o espírito empreendedor para que possa estar preparado para as
demandas da nova economia, disputando em pé de igualdade as oportunidades de trabalho, sendo
protagonista na ressignificação de sua história e na construção de novos cenários de futuro. Trabalha o
protagonismo e empoderamento por meio de metodologias ativas de aprendizagem.

Ser Integral
As atividades socioemocionais fornecem ferramentas para o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao
comportamento humano, favorecendo a troca de experiências e vivências, o respeito, a solidariedade, a escuta,
autonomia, consciência crítica, autoestima e empatia. Na IAM, as atividades ainda são ferramentas para o
fortalecimento de vínculos das crianças com seus familiares e com a comunidade.

Escotismo
Fundado em parceria com a União dos Escoteiros do Brasil, aplica o Método Educativo do Escotismo de forma a
incentivar os jovens a assumir seu próprio desenvolvimento e envolverem-se com a comunidade, formando
verdadeiros líderes. Contribui ainda para a formação de caráter, ajudando-os a realizar suas plenas
potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais e a capacidade de pensar criativamente.
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CULTURA DA PAZ E COMUNICAÇÃO
NÃO VIOLENTA
Entendemos a violência como um problema social de grande dimensão que afeta toda a sociedade e
atinge crianças, adolescentes, homens e mulheres, durante diferentes períodos de vida ou por toda a vida
dessas pessoas e a paz como um fenômeno complexo que envolve a construção de uma estrutura e de
relações sociais em que exista justiça, igualdade, respeito, liberdade e a ausência de qualquer tipo de
violência. (Ministério da Saúde, 2009).
Adotamos a Cultura da Paz e a Comunicação não Violenta como estratégia para promover entre os
participantes o respeito à vida e à dignidade de cada pessoa, sem discriminação ou preconceito e
rejeitando qualquer forma de violência.
O trabalho possibilita conexões interpessoais, estudos das causas da violência, promoção da união
comunitária e o bem dos indivíduos. Até 2020 era realizado por meio de de eventos sazonais, já em 2021
foi incorporado como prática em todas as atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, deixando de ser um evento e passando a fazer parte do dia a dia de todos os
envolvidos.

SER INTEGRAL
Nas atividades realizadas na Instituição, estamos sempre com foco no ser integral, entendendo que o
contexto social onde está inserido, sua comunidade, os recursos a que tem acesso, seu acesso à
educação e finalmente seu núcleo familiar influenciam diretamente sua formação e seu
desenvolvimento, mas também observando seu potencial individual e sua força transformadora interna.

COMPETÊNCIAS PARA O FUTURO
Estamos atentos às discussões das lideranças e estudiosos mundiais nos temas que buscam promover
ações sobre os rumos do planeta e, para que nossos participantes sejam protagonistas nessas demandas,
trabalhamos em nossas atividades o desenvolvimento de habilidades que vão muito além da formação
acadêmica. Atuamos no desenvolvimento das habilidades comportamentais como peças-chave no
desenvolvimento das profissões do futuro.
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APOIO À FAMÍLIA
Em 2021, o Trabalho Social com as Famílias
realizado pela IAM promoveu aos nossos
participantes um espaço privilegiado de
controle social e de reflexão sobre a sua
realidade e de transformação social, seja no
âmbito individual ou comunitário.
Com grupos voltados para homens,
mulheres, foram abordados temas como:
Direito de família, auto cuidado, sororidade
feminina, papo de homem, quem sou eu no
meu núcleo familiar.
Esses encontros permitem aos participantes
terem um espaço de escuta, acolhimento e

troca de experiências que resultam em
processo de auto conhecimento e
desenvolvimento.
O atendimento individual faz parte do
escopo do trabalho social e pode ocorrer por
procura espontânea ou por solicitação do
serviço social. Tem por objetivo acolher as
demandas do participante focando em suas
necessidades individuais. Trata-se de um
espaço sigiloso, respeitoso e de confiança,
onde tomadas de decisões são realizadas em
conjunto e de forma transparente, buscando
consolidar o vínculo entre organização social
e família.

OFICINA ENCONTRO DO SABER VIVER
A pandemia manteve a população idosa dentro de suas casas para proteger-se, foram os que
ficaram em casa por mais tempo, portanto nesse período não ocorreram atividades presenciais
com idosos. Os contatos foram realizados por WhatsApp, com sugestões de atividades para
fazerem em casa e troca de experiências sobre o período da pandemia, para que o vínculo fosse
mantido e pudéssemos, mesmo que de longe, acompanhar nossos participantes.
O ano de 2021 foi o ano para reavaliação do programa, sugestões de novas ideias e formatos para
que os próximos anos sejam capazes de abarcar os temas: aproximação dos idosos com as
transformações sociais e tecnológicas, conhecer e reconhecer potencialidades do envelhecer,
cuidar das vulnerabilidades da vida idosa, tornar as pessoas idosas protagonistas de suas vidas e
proporcionar convivência para o grupo.
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ALGUNS NÚMEROS

58

Crianças e jovens
inscritos no Serviço
de Convivência e
Fortalecimento de
Vínculos atendimento online
e presencial.

CRIANÇAS DE
04 A 06 ANOS

99
CRIANÇAS
DE 07 A 10 ANOS

53
ADOLESCENTES
DE 11 A 13 ANOS

239

140

3

157

TOTAL DE CRIANÇAS

DIAS DE
ATENDIMENTO

LIVES

CRIANÇAS
BENEFICIADAS NO DIA
DAS CRIANÇAS

Crianças matriculadas
atendidas nas oficinas

Dias de atendimento do
Serviço de Fortalecimento
sendo 94 online e 46
presencial.

3.117
REFEIÇÕES SERVIDAS
Café da manhã, lanches,
almoços e jantares a partir
do início das atividades
presenciais em outubro/21

Realizamos lives
interativas onde
os participantes
puderam
experienciar as
nossas
ferramentas de
trabalho,

Dação de brinquedos na
ação de Dia das Crianças.

29
ADOLESCENTES
DE 14 A 17 ANOS

86%
SATISFAÇÃO DAS
CRIANÇAS
Baseado em pesquisa
semestral com as crianças

257
KITS DE NATAL
PARA CRIANÇAS
Doação de kits de
Natal contendo roupas,
calçado, brinquedo e
produtos de higiene
pessoal.

122
FAMÍLIAS
MATRICULADAS
Famílias do SCFV

83
CRIANÇAS
TRANSPORTADAS
De 4 a 11 anos que frequentam
6 escolas municipais e
estaduais do território, entre
outubro e dezembro/21
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ESCOTISMO
PARA TODOS

ATIVIDADES EM
2021

Fundado em parceria com a UEB – União

A IAM – Instituição Assistencial Meimei, com o Propósito

dos Escoteiros do Brasil, o grupo aplica o

de “Transformação Social Sistêmica pela Educação”, em

Método Educativo do Escotismo visando

parceria com a UEB – União dos Escoteiros do Brasil,

incentivar os jovens a assumirem seu próprio

cujo Propósito é a “Educação para a Vida”, oferece o

desenvolvimento, a se envolverem com a

escotismo a crianças, adolescentes e jovens em situação

comunidade, formando verdadeiros líderes.

de vulnerabilidade, que de livre escolha, ingressam e
permanecem no grupo escoteiro. Quando adultos

As atividades ocorrem em ambientes externos

tornam-se voluntários e assumem a função de fazer a

e internamente em espaço específico da sede

gestão educativa, sendo capacitados tecnicamente.

da IAM caracterizado como “Grupo Escoteiro
Brogotá nº 162/SP”, conforme registro e

Neste ano de 2021, atípico em razão da pandemia pelo

autorização de funcionamento pela UEB.

Coronavirus, o grupo permaneceu “adormecido”, pois a
prática de atividades em ambiente virtual não atraiu a
atenção dos jovens que não se interessaram em
participar.
Tivemos com isso evasão por desistência de integrantes
do grupo escoteiro. Mesmo assim, conseguimos reunir
todos os participantes em apenas duas atividades
presenciais com todas as medidas de segurança
sanitária, com objetivo de manter vivo os vínculos de

ALGUNS
NÚMEROS

boa convivência.

40
CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
ATENDIDOS
Crianças e adolescentes de 6
a 17 anos.

03

50

01

DIAS DE
ATENDIMENTOS

REFEIÇÕES SERVIDAS

ATIVIDADE EXTERNA

Dias de atividades a partir de
Out/21, quando foram
liberadas as atividades
presenciais. .

Cafés da manhã, almoços e
jantares a partir de Out/21,
quando foram liberadas as
atividades presenciais.

Acampamentos e
acantonamentos a partir de
Out/21, quando foram
liberadas as atividades
presenciais.
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ASSISTÊNCIA
SOCIAL

260

O Serviço Social na IAM está comprometido com o bem estar coletivo,
compreendendo a realidade social do território da qual está inserido. Com o
compromisso de assegurar à população em risco de vulnerabilidade social
acesso a serviços essenciais como: Assistência Social, Saúde, Educação e Lazer.

19

2.078

DIAS DE
ATENDIMENTO

PROCEDIMENTOS
TÉCNICOS

Atendimento às famílias
inseridas nos programas,
bem como à comunidade
local de forma
ininterrupta buscando
fortalecer os vínculos e
melhorar a qualidade dos
serviços prestados.

Atendimentos,
entrevistas,
abordagens, reuniões,
visitas sociais,
acompanhamentos.

ASSESSORIA
JURÍDICA E REDE
SOCIOASSISTENCIAL
Assistência judiciária,
esclarecendo aos
interessados os seus
direitos e direcionando as
formas legais para fazer
valer a sua cidadania.

190

522

FAMÍLIAS
PARTICIPANTES

ATENDIMENTOS ÀS
FAMÍLIAS

Famílias com crianças
matriculadas nos
programas
socioeducadionais IAM

388 atendimentos às famílias de
comunidades locais (Cooperativa
Catadores Reluz, Clube de Mães
Nossa Senhora Aparecida, Ong
Beija Flor, comunidade Joaninha,
comunidades do território).
134 atendimentos Famílias IAM

ALIMENTAÇÃO
E DIGNIDADE

44

2.413

BENEFICIÁRIOS
DO VIVA LEITE

CESTAS DE
ALIMENTOS

30 idosos e 14
crianças na faixa
etária de 06 meses a
06 anos e idosos com
idade superior a 60
anos

Cestas de alimentos e de
Natal para as famílias
com alimentos e produtos
de higiene e limpeza.

07
ONGS AUXILIADAS
ONGs e associações parceiras
que recebem apoio da IAM por
meio de doações de alimentos,
roupas e itens de higiene e
limpeza: Reluz, Beija Flor, Casa
do Caminho Ananias, Clube de
Mães N. Sra. Aparecida, Lar
Pequeno Leão, Lar da Mamãe
Clory, Sítio Joaninha

9
EDIÇÕES
MERCADINHO IAM
Edições desde o
lançamento em 04/21,
com distribuição de
itens alimentares, de
higiene e limpeza para
as famílias IAM

O Mercadinho IAM é uma ação que garante que quem pede ajuda também
tenha direito de escolher aquilo que faz sentido receber. Autonomia que
alimenta a autoestima e a dignidade.
No Mercadinho IAM, as famílias participantes de nossos programas
socioeducacionais não recebem cestas básicas - elas escolhem entre as
doações somente aquilo que de fato estão precisando e também
compartilham aquilo que é possível.

ALIMENTOS

HIGIENE E
LIMPEZA

6.138

2.648

UNIDADES

UNIDADES
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Tudo gratuito! São doações de alimentos, roupas, hortifrutis, produtos de
higiene e limpeza que recebemos e repassamos às famílias com dignidade
e consciência de coletividade.

02

PORTA DE FABIANO
DE CRISTO

2021 E AS PESSOAS
EM SITUAÇÃO DE RUA

O Programa Porta de Fabiano de Cristo

São atendidas em suas primeiras necessidades de ordem
física e material, são convidadas a participarem dos
programas de reerguimento com vistas a se sociabilizarem, a
se conscientizarem dos seus direitos e a partir daí,
trabalharmos juntos estratégias para a reinserção social e no
trabalho. Além disso, levamos a informação sobre a doença da
dependência química e suas consequências, trabalhando em
grupos de apoio os princípios do Al-Anon e Nar-Anon, para a
reconquista de sua autonomia.

recebe diariamente pessoas em situação de rua
expostas a riscos físicos, sociais e de dependência
química. Tem o objetivo de assegurar espaços de
convivência social para o desenvolvimento de
relações de afetividade, de redução de isolamento
social, de defesa e afirmação dos direitos e de
desenvolvimento de capacidades e potencialidades
com vistas à emancipação e reintegração social.
Os participantes advém da exclusão social e da
ruptura das relações familiares e do mercado de
trabalho e trazem em sua grande maioria a
problemática da doença da dependência química.

A partir do acesso aos serviços socioassistenciais, além do
apoio dos programas de transferência de renda, passam a
pleitear vagas em frentes de trabalho no município, ou como
autônomos como Catadores de material reciclável, quando
não voltam a exercer as atividades nas suas profissões.
Em 2021 tivemos cinco participantes contemplados no Projeto
Vô Xico com a concessão do Carrinho para a captação dos
materiais recicláveis, adquirindo renda para a manutenção de
moradia e consequente saída da condição de morador nas
ruas.

ALGUNS
NÚMEROS

6.517 17.843
NÚMERO PESSOAS
ATENDIDAS

NÚMERO DE
REFEIÇÕES

Presença anual.

Lanches e jantares.

8.907
ITENS
FORNECIDOS
Doações de roupas,
calçados, cobertores,
bonés, cintos e bolsas.

365
DIAS DE ATENDIMENTO
Dias com atendimentos ao
público em situação de rua.
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EDUCAÇÃO TAMBÉM
É PENSAR NO MEIO
AMBIENTE
Na IAM todas as doações são transformadas de forma a
maximizar o valor empregado nos projetos
socieducacionais que beneficiam centenas de crianças e
famílias. Quando você doa um item usado, nós
consertamos, reformamos, damos vida nova e, ao vender
em nosso Bazar, proporcionamos nova utilização de um
recurso que iria, muitas vezes, para o lixo.

Na economia circular gera-se valor econômico a
partir do melhor uso dos recursos naturais.
Reutilizar, reduzir e reciclar são as bases da
economia circular. Reutilizar a matéria que já foi
industrializada e consumida novamente é uma
forma de por em prática a economia circular e ter
um comportamento mais sustentável. Menos
dependência de matéria-prima virgem, priorizando
insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis.

É assim que a IAM contribui para a economia circular,
com o meio ambiente e com a melhoria das condições de
vida de milhares de pessoas - os participantes dos
programas sociais, os microempreendedores da
comunidade que geram renda e emprego local e com
clientes também das comunidades que acessam
produtos de qualidade a preço justo.

TRANSFORMANDO
RECURSOS NATURAIS

83,6
TONELADAS DE
MATERIAIS
RECICLADOS
Papel, plástico, alumínio,
ferro, fios separados e
vendidos para indústria
como matéria-prima para
novos produtos

3.277

217.584

ITENS DE MOBILIÁRIO
TRANSFORMADOS

PEÇAS DE ROUPAS
REUTILIZADAS

Camas, sofás, mesas,
cadeiras e outros mobiliários
em madeira que seriam
jogados no lixo.

Peças que iriam para o lixo e
que hoje alimentam a
economia circular dos
brechós na comunidade
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A IAM é mantida integralmente por
meio de doações. São diversas
ações e campanhas que
possibilitam que a sociedade
organizada, por meio de pessoas
físicas, empresas e organizações
sem finalidade lucrativa possam
alocar recursos que, na IAM, são
transformados em atendimentos
sociais e de educação.

USADOS DO BEM
O Bazar IAM Meimei é
nossa principal fonte de
recursos. Todas as doações de
objetos usados recebidas são
recuperadas e vendidas a preços
justos.

EVENTOS
Compostos por voluntários que
trabalham na organização,
captação de recursos, divulgação
e realização dos eventos, em
formato drive-thru devido à
pandemia
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NOTA FISCAL
PAULISTA

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS

Além de ser um programa de
responsabilidade fiscal, a Nota
Fiscal Paulista é um programa
social do governo que beneficia
ONGs como a IAM.

Levantamento de recursos
financeiros e materiais por meio
de ações e parcerias com o
segundo e terceiro setores e com
doadores individuais.

VOLUNTARIADO

COLABORADORES

Mais de 300 voluntários realizam
tarefas em diversos setores e
em diferentes formas de
atuação, sempre com o apoio
do Comité de Voluntariado IAM.

São mais de 100 pessoas que,
com diferentes funções,
possibilitam o atendimento a
todos os participantes dos
programas sociais da IAM.

24

5.128
COLETAS
REALIZADAS
São 2 caminhões que
coletam os objetos
usados doados
diariamente mediante
agendamento prévio.

07

57.342

OFICINAS DE RECUPERAÇÃO

VENDAS REALIZADAS

Eletrodomésticos, linha branca,
informática, marcenaria, joias, Mãos
de Fada (produção de artesanatos e
costura) e Vovó Hilária (recuperação
de brinquedos).

São inúmeros produtos
vendidos diariamente em
nossa loja física, atendendo
empreendedores da
comunidade, colecionadores e
a comunidade em geral.

SEUS USADOS FAZEM TODA DIFERENÇA!
O Bazar usados do Bem é um espaço permanente de geração de recursos, onde produtos
diversos, frutos de doações são disponibilizados para a venda. É a principal fonte de receita para
a IAM, e 100% do valor arrecadado com as vendas é destinado para a manutenção dos
programas e projetos sociais desenvolvidos na Instituição.
Os materiais vendidos - novos ou usados - são: móveis, utilidades domésticas, equipamentos de
informática, eletroeletrônicos, roupas, calçados, brinquedos, livros etc.
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242.719

24

424

CUPONS
CADASTRADOS

PONTOS DE
COLETA

DOADORES
AUTOMÁTICOS

Cupons validados no
sistema da Nota Fiscal
Paulista.

Estabelecimentos
comerciais parceiros.

Cupons validados no
sistema da Nota Fiscal
Paulista.

UM DINHEIRINHO VIRA UM
D I N H E I R Ã O e a educação sai ganhando ;)
O Programa Nota Fiscal Paulista passou a

Na IAM, os valores arrecadados por meio do

ser reconhecido pelo Governo do Estado de São Paulo,

cadastro de cupons fiscais (sem CPF) e de doações

não somente como um programa responsabilidade

automáticas (com CPF) representaram em 2021 a

fiscal, mas, também como um programa de

segunda maior fonte de recursos da Instituição.

responsabilidade social visto que, grande parte de seus
recursos são repassados para organizações sem

Por conta de mudanças no sistema do programa e

finalidade lucrativa.

da nova abordagem visando beneficiar as

Atualmente existem 2 formas de contribuição via
Nota Fiscal Paulista para as organizações, sendo
elas:
Doação automática de cupons com CPF, onde o
doador faz um cadastro no sistema da Nota Fiscal
Paulista e se registra como um doador automático.
A partir daí todas as vezes que solicita o CPF na

organizações sociais, a doação automática de
cupons (com CPF) passou a ter um retorno mais
significativo para as entidades. Por isso, mesmo no
período da pandemia a Instituição mobilizou seus
voluntários e comunidade de amigos e parceiros,
para continuarem fazendo suas doações por meio
da Nota Fiscal Paulista o que fortaleceu a
organização como fonte de geração de recursos.

Nota, os créditos são direcionados para a
Instituição de forma recorrente e potencializada.
Doação do cupom fiscal sem CPF que são
depositados em urnas em estabelecimentos
comerciais parceiros - que ajudam especialmente
nos sorteios pontuais em dinheiro.
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Para saber como ajudar
doando a sua Nota Fiscal
Paulista acesse:
www.iam.org.br
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AMIGOS
DA IAM

145

38

DOADORES
RECORRENTES

ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS

Pessoas físicas que
realizam doações
recorrentes
mensalmente.

Visando a perenidade do trabalho da IAM
e como forma de apoio à causa da Educação,
pessoas físicas e jurídicas realizam
contribuições em valores periodicamente em
benefício da Instituição.
Os valores arrecadados por meio de nossa
equipe de telemarketing são integralmente
destinados à manutenção dos programas,
projetos e serviços de assistência
social e educação mantidos pela IAM.

Organizações que realizaram
doações em valor e/ou in natura
(suprimentos) para a IAM ou que
apoiam projetos via parcerias,
patrocínios ou convênios

Para fazer uma doação pontual em dinheiro e
apoiar a Transformação Social pela Educação
acesse: www.iam.org.br, ou utilize os dados
bancários abaixo:
Banco do Brasil
Conta Corrente: 110835-2 Agência: 3131-3
Banco Itaú
Conta Corrente: 90275-4 Agência: 1623
Doe também via Pix:
Chave: 51.127.835/0001-48

Se você quer se tornar um Amigo da IAM, entre
em contato com nossa central de atendimento.
Agradecemos também a centenas de outros
doadores que apoiaram pontualmente durante
o ano de 2021 a nossa causa e deixamos aqui o
convite para que se tornem doadores
recorrentes também!

Whatsapp: 11.97663.5694
E-mail: contato@iam.org,br
Tel: 11 4176-8600
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03
EVENTOS
REALIZADOS
Festa Junina, Lasanha
Solidária e Kituts Natalinos

2.675
PRODUTOS VENDIDOS
Produtos produzidos com doações
pela equipe de voluntários e
vendidos nos 3 eventos

879
TOTAL DE PESSOAS
PATICIPANTES

ALEGRIA EM AJUDAR E PARTICIPAR
Os eventos realizados na IAM são
importante fonte de recursos para manutenção
dos programas e projetos sociais e de
educação desenvolvidos na Instituição. No ano
de 2021, por conta da pandemia do Covid-19,
os eventos presenciais não aconteceram, mas
foram substituídos por eventos no sistema
drive-thru e eventos online.
Foram realizados três eventos, sendo eles: o
Arraiá Solidário da IAM, realizado em
junho/2021, a Lasanha Solidária em
setembro/22 e os Kituts Natalinos em
Dezembro/22.

Os eventos são realizados pela Equipe de
Promoção e Eventos, composta por voluntários
que trabalham na organização,
captação de recursos, divulgação e realização
dos eventos tradicionais da IAM.
Mesmo com os desafios trazidos pelo
afastamento social, seguindo todas as medidas
sanitárias para segurança de todos, a
realização dos eventos fortaleceu a Instituição
e levou alegria aos corações dos participantes
em mais um ano desafiador.

Para saber sobre os próximos
eventos acesse:
www.iam.org.br
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266
NÚMERO DE
VOLUNTARIOS
Número total de
voluntários.

19
ÁREAS DE ATUAÇÃO
A IAM possui voluntários em
todos os setores,
colaborando e fortalecendo
o trabalho da Instituição.

35.878
HORAS DE
SERVIÇO
VOLUNTÁRIO
PRESTADAS

24
NOVOS
VOLUNTÁRIOS

2021 E O TRABALHO
VOLUNTÁRIO
O trabalho voluntário mobiliza pessoas, energias,
recursos e competências em prol de ações de
interesse coletivo. Reforça a solidariedade e contribui
para a construção de uma sociedade mais justa e
humana.
Na IAM, o time de voluntários representa a força
multiplicadora que promove uma grande
transformação.
Os grandes desafios apresentados na pandemia nos
fazem valorizar ainda mais a parceria da Instituição
com cada um dos mais de 200 voluntários que
juntos, mesmo à distância, encontraram maneiras de
fazer a diferença e colaborar com quem precisa.
Seja na confecção de máscaras, na mobilização de
campanhas de arrecadação de doações, na
organização de eventos online, no atendimento a
pessoas em situação de rua, na gestão ou em tantas
outras atividades, sem a força de cada um, superar
mais um ano de pandemia seria impossível.
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Para saber sobre voluntariado
entre em contato
(11)96768.3351
ou se inscreva no site da IAM
www.iam.og.br
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COLABORADORES

128
NÚMERO DE
COLABORADORES
Colaboradores remunerados.

6
ÁREAS DE ATUAÇÃO
Áreas onde os
colaboradores estão
alocados.

70

30%

HORAS DE
TREINAMENTO POR
COLABORADOR

TRABALHAM DE
5 A 10 ANOS NA
INSTITUIÇÃO

O VALOR ESTÁ NAS PESSOAS
Nossa maior riqueza são as pessoas. Aqui na IAM somos um time de apaixonados pela transformação
social, pois sabemos que fazemos parte de algo muito maior que nós, que nos engaja e nos encoraja
todos os dias.
Nossa estratégia para manter esse ativo imaterial sempre vivo, atualizado e em constante evolução é
compartilhando tudo o que a gente aprende. Seja no dia a dia, por meio de treinamentos, de projetos
inovadores e, a partir de 2021, por meio da nossa Plataforma EAD (Ensino a Distância) - uma
verdadeira universidade corporativa, organizada com rotas e trilhas de conhecimento.
Incorporamos em nosso comportamento
organizacional, nosso propósito e crenças
pois eles são essenciais para nos ajudar a
entender as atitudes uns dos outros, nortear
nossos comportamentos e as nossas
motivações.
Nosso sucesso na gestão do comportamento
organizacional está em atentar-se às
diferenças mas respeitar e aproveitar ao
máximo essa diversidade, com base na
predisposição para aprender e na intenção de
construir objetivos comuns, que nos tornam
mais fortes e prontos para enfrentar
quaisquer desafios.
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COLABORADORES

Serviço
alvenaria e
pintura

25
NÚMERO DE SALAS
DE AULA
REFORMADAS

13%

500

48%

39%

Material de
elétrica,
pintura e TI

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO CRIANÇAS

CUIDANDO PARA
DURAR MAIS E
MUDAR MAIS VIDAS

A REFORMA DO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO
EM NÚMEROS

2.165 m2

5

25

ÁREA

PAVIMENTOS

SALAS DE AULA

5

3.050 m

317

35
BANHEIROS

As oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos acontecem no prédio da Educação, composto de 34
salas distribuídas em 5 andares. Este prédio, com um sistema
elétrico antigo, apresentava há alguns anos sobrecargas

QUADROS
ELÉTRICOS

CABO DE
REDE

LUMINÁRIAS

368
CONJUNTOS DE
TOMADA

constantes, quadros elétricos defasados e subdimensionados,
alguns afetados por curto-circuito e em não conformidade
quanto ao consumo de energia e potência dos equipamentos
existentes nos ambientes.

2.400 m
ELETRODUTOS

11.000 m
CABOS DE ENERGIA

90
PORTAS
REFORMADAS

6
BEBEDOUROS
INSTALADOS

Esta situação aumentava os riscos nas instalações elétricas
como um todo, gerando gastos com sobrecarga em aparelhos,
aumento no consumo de energia, custos com manutenções
constantes e principalmente colocavam em risco a segurança
de todos os participantes, em especial as centenas de crianças
que utilizam o prédio.
Prezando pelo bem-estar e a segurança das crianças, iniciamos
em 2019 a fase de projetos, visando a modernização de toda a
estrutura elétrica. Devido à pandemia, a obra pode ser
realizada somente em 2021 com a ajuda de inúmeros doadores
a quem deixamos nossos mais sinceros agradecimentos.
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Registros
CNPJ: 51.127.835/0001-48
Conselho Nacional de Assistência Social:
23000.001616/83-5
Conselho Municipal de Assistência Social:
002/98
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente: 003/94
Certificado ISO 9001:2015
Certificado de Ponto de Cultura pelo
Ministério da
Cultura: Lei 13.018/2014.
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O Balanço Patrimonial é uma foto da área financeira da Instituição em um determinado momento. É
fundamental para analisar o comportamento da Instituição e entender o que ela precisa no momento.
Realizado junto com o DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício), são relatórios contábeis essenciais
para avaliar a viabilidade econômica da Instituição, analisar os resultados durante determinado
período e embasar decisões estratégicas.
No Balanço Patrimonial são registrados todos os bens, investimentos e fontes de recurso.
Um Balanço Patrimonial coerente só é possível se a documentação do fluxo financeiro for organizada.
A principal missão do balanço patrimonial é entender de onde vêm e para onde vão os recursos
recebidos pela IAM. Assim, a Diretoria pode tomar decisões que tornem esta movimentação cada vez mais
benéfica à saúde da Instituição.
Você também pode usar o balanço patrimonial para fazer o seu planejamento tributário, avaliando quanto
você precisa pagar em taxas e como pode reduzir este valor. Além disso, manter toda a movimentação do
dinheiro registrada funciona como uma prova em relação ao que a Instituição é capaz de realizar.
O que a Instituição paga e o que recebe são apresentados nos documentos e considerados como
parte do histórico da IAM, demonstrando sua saúde financeira e viabilidade econômica. O balanço
patrimonial, como sugere, é uma balança: de um lado, os bens e direitos da empresa, de outro, as
obrigações.
Assim como uma balança, o equilíbrio é o resultado da visão patrimonial. Isso significa que o total
dos ativos (um lado da balança) será sempre igual ao total dos passivos (o outro lado).
A Estrutura do Balanço Patrimonial é composta por três informações principais: ativos, passivos e
patrimônio líquido.
Do lado esquerdo, o Balanço é constituído pelos bens e direitos (ativos); do outro, as obrigações
(passivos). E do lado direito, também, aparecem as obrigações relativas ao patrimônio líquido.
Lembrando que o total dos ativos sempre deverá ser igual ao total dos passivos.
O responsável por fechar essa conta é o Patrimônio Líquido, que está do lado direito do Balanço. Vamos
entender melhor esses conceitos na sequência.
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Os ativos representam os bens e direitos da Instituição.
Os bens representam tudo aquilo que a empresa possui e que estão em seu poder, por exemplo,
máquinas, equipamentos e estoques.
Os direitos representam valores que dependem de terceiros, valores que podem ser mensurados e
que não representam um bem – apesar de que um direito, dependendo da sua utilização, pode acabar
virando um bem. Exemplo: “ Contas a Receber”. Como são valores em dinheiro recebidos pela Instituição,
são os itens de maior liquidez.
O Passivo representa as obrigações e dívidas da Organização. Desde salário até pagamento de
Impostos, tudo precisa ser incluído na conta do Passivo.
O Patrimônio Líquido reúne todos os valores de capital, reservas de capital, ajustes de avaliação
patrimonial, reservas, prejuízos acumulados, entre outros.
A Estrutura dos Ativos e Passivos possuem subcategorias que especificam ainda mais a natureza do
valor inserido, com o objetivo de facilitar a leitura do documento. São eles:
Ativos Circulantes: tudo o que já é ou será transformado em dinheiro dentro do prazo de um ano.
Recursos já existentes no caixa, aplicações de liquidez imediata e contas a receber são as principais
contas do ativo circulante.
Ativos Não Circulantes: bens e direitos que serão transformados em recursos em um prazo maior do
que um ano. A categoria abrange tanto os investimentos e direitos realizáveis a longo prazo.
Passivo Circulante: são pagamentos que devem ser feitos até o prazo de um ano.
Passivo Não circulante: as obrigações da Instituição com vencimento superior a um ano, como
financiamentos e parcelamentos a longo prazo.
Balanço Patrimonial e DRE são demonstrativos contábeis diferentes, que servem para análises da Diretoria.
Enquanto o Balanço Patrimonial oferece a posição patrimonial e financeira da Instituição, o DRE é um
relatório financeiro que resume as movimentações deste período, informando se o resultado final foi
positivo (Superavit) ou negativo (Déficit). Os dois demonstrativos são essenciais para Gestão Eficaz e são
complementares, não substitutivos.
Para tomar uma decisão correta ou construir um bom planejamento estratégico, é indispensável
consultar o Balanço patrimonial .Para que o Balanço Patrimonial seja eficiente, é preciso mantê-lo
atualizado com informações precisas e fundamentadas.
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1.Objetivos sociais
IAM Instituição Assistencial MEIMEI, inscrita no C.N.P.J. sob o n° 51.127.835/0001-48, é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob forma de
associação, entidade filantrópica de inspiração cristã, sem fins econômicos, destinada a prestar assistência social, sem distinção de raça, gênero,
orientação sexual, condição social, credo político ou religioso, com tempo de duração indeterminado, regida por seu Estatuto Social e pela legislação
que lhe for aplicável.
A IAM tem sede na Rua Francisco Alves, n° 275, bairro Paulicéia, na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo.
A IAM tem a Assistência Social como sua atividade preponderante, conforme critério de enquadramento definido no § 2º do item VII do Artigo 11 da
Resolução nº 528/2011 do COMAS, datada de 03 de março de 2011. Também desenvolve atividades de Educação e atividades institucionais, em
consonância com seu estatuto social.
A IAM possui os principais registros sociais que regulamentam a sua atuação social, sendo reconhecida como entidade de Utilidade Pública Estadual
pela Lei n° 3.899, de 07 de novembro de 1983. Também, possui inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de São Bernardo do Campo, sob
o nº 002/98, registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA sob o nº 003/94 e mantém sua atuação efetiva na
Assistência Social através da manutenção e renovação constante do Certificado de Entidades de Assistência Social - CEBAS.

2. Apresentação das demonstrações contábeis
a. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, consubstanciadas
nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG
2002 (R1) – Entidade Sem finalidade de Lucros e posteriores alterações, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que visam orientar o
atendimento às exigências legais sobre procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de
lucros.
b. Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.
c. Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da IAM.
d. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade exige que a Administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
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e. Reapresentação da Demonstração do Resultado do Período de 2020
Para melhor comparabilidade a IAM está reapresentando a Demonstração do Resultado de 2020, reclassificando (agregando) as Despesas
Institucionais, para o grupo de Despesas com Assistência Social, sem alteração no resultado final do exercício.
Os efeitos da reclassificação, podem ser assim demonstrados:

3. Principais políticas contábeis
As práticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas
demonstrações contábeis, exceto nos casos indicados em contrário.
a. Apuração do resultado do período
O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o princípio de competência.
b. Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários de livre movimentação, demonstrados ao custo e investimentos financeiros de curto prazo, de
alta liquidez, demonstrados pelo valor da aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço.
c. Convênios e parcerias a receber
Parcelas a receber no decorrer do próximo exercício, referente ao Instrumento de Colaboração firmado com a Fundação Salvador Arena.
d. Adiantamentos
Refere-se substancialmente a antecipações de férias e adiantamentos a fornecedores cuja apropriação da despesa ocorrerá em exercício seguinte.
e. Estoques
Composto por produtos de almoxarifado e nutrição, destinados para uso das atividades institucionais, avaliados ao custo de aquisição que não
excedem o valor de mercado
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f. Despesas antecipadas
Referem-se à aquisição antecipada de benefícios de colaboradores e prêmios de seguros, cujo período de vigência beneficia o exercício seguinte, e
estão representados pelo seu valor nominal.
g. Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na nota 9, com
base em taxas que levam em conta o tempo de vida útil estimado dos bens.
h. Redução ao valor recuperável
Os ativos sujeitos à depreciação ou amortização são revisados anualmente para verificação do valor recuperável. Quando houver indício de perda do
valor recuperável (impairment), o valor contábil do ativo é testado. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do
ativo ultrapassa seu valor recuperável; ou seja, o maior valor entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.
Em 2021 e 2020, a Administração não identificou indícios que pudessem gerar uma redução ao valor recuperável.
i. Demais ativos circulantes e não circulante
Os demais ativos circulantes e não circulante estão apresentados aos valores de custo, que não excedem o valor de realização.
j. Passivos circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias
incorridas até a data do balanço patrimonial. O passivo para remuneração dos funcionários, principalmente relativo aos encargos de férias, é
provisionado à medida que vencem os períodos aquisitivos.
k. Patrimônio líquido
Representa o patrimônio inicial, acrescido ou reduzido dos superávits (déficits) apurados anualmente desde a data de sua constituição e ajustes de
avaliação patrimonial.

4.Caixa e equivalentes de caixa
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A IAM mantém a parcela disponível do superávit dos exercícios aplicados financeiramente enquanto não reinvestido em atividades ligadas ao seu
objeto social, conforme mencionado na nota 1.
As aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um
risco baixo de mudança de valor. Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a fundos de renda fixa.
Recursos com restrições são provenientes do Instrumento de Colaboração firmado com a Fundação Salvador Arena. Os valores são depositados em
conta corrente específica para utilização na parceria.

5. Convênios e parcerias a receber / a executar
Em 10 de fevereiro de 2021, a IAM firmou Instrumento de Colaboração com a Fundação Salvador Arena para reformular o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos da instituição. O valor aprovado foi de R$ 197.519,15.
Em 31 de dezembro de 2021 a IAM possuía saldo a receber de R$ 98.000,00 (registrado no ativo circulante) e saldo a ser aplicado no projeto no
montante de R$ 68.091,01 (passivo circulante).
A receita (nota 14) foi reconhecida no resultado do exercício, no montante de R$ 129.904,28, correspondendo aos valores já aplicados no projeto
(despesas e imobilizado).
A movimentação pode ser assim demonstrada:
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6. Adiantamentos

7. Estoques

8. Outras contas a receber
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9. Imobilizado e intangível

10. Contas e títulos a pagar
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11. Obrigações trabalhistas e encargos

12. Provisão para contingências e acordos trabalhistas
Baseada em levantamentos e pareceres elaborados por consultores jurídicos externos, a Administração registra provisões para cobrir as perdas e
obrigações classificadas como prováveis, relacionadas às ações trabalhistas, cíveis, entre outras regulatórias.
Em 31 de dezembro de 2020 existia processo de natureza trabalhista movido contra a IAM, cuja materialização na avaliação dos assessores jurídicos
era como provável de perda. O valor envolvido neste processo estava contingenciado em R$ 20.487,13. Em 2021, em nova avaliação dos assessores
jurídicos o valor passou a ser de R$ 9.300,00 (a IAM reverteu o saldo da provisão em rubrica específica de receita).
Adicionalmente houve o ingresso de novo processo trabalhista, com avaliação de provável perda. O valor envolvido neste processo é de R$ 1.505,00
para o qual a Administração, constituiu provisão nas demonstrações contábeis.

Para os processos com avaliação de possível de perda, que montam R$ 26.000,00, nenhuma provisão foi constituída nas demonstrações contábeis
do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização.

13. Patrimônio líquido
a. Patrimônio social: acumula valores de superávits (déficits) apurados anualmente desde a data de sua constituição.
b. Resultado do período: o resultado do período é incorporado ao Patrimônio Social, conforme Resolução CFC N.º 1.409/12 que aprovou
Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.
c. Dissolução ou extinção: ocorrendo a dissolução ou extinção da IAM, o eventual patrimônio remanescente será destinado à entidade congênere
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) ou a uma entidade pública congênere, preferencialmente com sede e atividade no
Município de São Bernardo do Campo ou no Estado de São Paulo, a juízo da Assembléia que determinar o encerramento da entidade.
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14. Convênios e parceiras privadas
O valor de R$ 129.904,28, em 31 de dezembro de 2021, refere-se ao Instrumento de Colaboração firmado com a Fundação Salvador Arena para
reformular o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da instituição.
A receita é reconhecida no resultado do exercício, em bases sistemáticas, correspondendo aos valores já aplicados no projeto (despesas e
imobilizado).

15. Despesas com pessoal
Em função do encerramento das atividades de educação, no exercício de 2021 a IAM passou a ser uma instituição exclusivamente de atividades
de assistência social, de forma que todos os seus custos e despesas administrativas passaram a ser registrados unicamente na sua atividade
preponderante.

Em função do encerramento das atividades de educação, no exercício de 2021 a IAM passou a ser uma instituição exclusivamente de
atividades de assistência social, de forma que todos os seus custos e despesas administrativas passaram a ser registrados unicamente na sua
atividade preponderante.
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16. Despesas Administrativas e gerais

Em função do encerramento das atividades de educação, no exercício de 2021 a IAM passou a ser uma instituição exclusivamente de
atividades de assistência social, de forma que todos os seus custos e despesas administrativas passaram a ser registrados unicamente na sua
atividade preponderante.
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17. Despesas (receitas) com serviços voluntários
Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades sem finalidade de lucros, a IAM – Instituição
Assistencial MEIMEI identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos durante os exercícios de 2021 e 2020.
O valor do trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondentes a cada um dos serviços recebidos, em rubrica
própria de receitas e despesas (resultado).
Nenhum dos valores teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido reconhecidos, como receita e despesa operacional nas
demonstrações de resultados dos períodos.

18. Despesas com projetos e parcerias
O valor de R$ 86.035,00, em 31 de dezembro de 2021, refere-se a despesas incorridas na aplicação da parceria firmada com a Fundação Salvador Arena
para reformular o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da instituição.

19. Receitas com doações
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20. Cobertura com seguros
A IAM – Instituição Assistencial MEIMEI possuiu cobertura de seguros e riscos diversos, que foram definidas por orientação de especialistas e levam
em consideração a natureza de sua atividade e o grau de risco envolvido.
A Administração, baseada na orientação desses consultores, considera as coberturas suficientes para cobrir eventuais perdas.

21. Imunidade tributária
A IAM é imune de impostos e de contribuições para a Seguridade Social por força do artigo 150, inciso VI, alínea “c” e do § 7º do art. 195, da
Constituição Federal, sendo reconhecido como de utilidade pública no âmbito estadual.
O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, todos previstos no seu Estatuto Social, e
seu cumprimento (operacionalização) podem ser comprovados por meio da sua escrituração contábil.
A título de demonstração, a instituição vem evidenciando suas contribuições sociais usufruídas, com base na Lei 8.212/91, em sua redação
primitiva. Esses valores anuais equivalem à Isenção (Imunidade) Usufruída – INSS e PIS.

22. Atividades Beneficentes de Assistência Social
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS
A certificação das entidades beneficentes de assistência social é concedida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde e
educação e que atendam ao disposto na Lei Complementar 187, de 16 de dezembro de 2021.
A IAM – Instituição Assistencial MEIMEI tem a Assistência Social como sua atividade preponderante, conforme critério de enquadramento
definido no §2º do item VII do Artigo 11 da Resolução nº 528/2011 do COMAS, datada de 03 de março de 2011.
A IAM – Instituição Assistencial MEIMEI teve seu último Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) renovado pelo Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme Portaria 203/2017, publicada no Diário Oficial da União em 29 de dezembro de 2017,
julgado o Processo 71000.139156/2014-31, com validade de 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2017.
Em 11 de outubro de 2017, a IAM protocolou pedido de renovação através do Processo nº 71000.064616/2017-11, e novo pedido em 27 de
novembro de 2020, através do Protocolo 235874.0026423/2020. Ambos se encontram em análise até a data de encerramentos destas
demonstrações.
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ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Inscrita como entidade de assistência social no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do Município de São Bernardo do Campo, sob o nº
002/98, a IAM desenvolve serviços e programas específicos de assistência social, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social,
regulamentada pela Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, com tipificação apresentada na Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009.
De acordo com as diretrizes e procedimentos previstos pela NOB/SUAS, as ações desenvolvidas pela entidade qualificam-se como serviços e
programas assistenciais planejados e gratuitos, de caráter permanente e contínuo, de suporte social à crianças, adolescentes, famílias e pessoas
em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica, residentes em comunidades localizadas em áreas de forte incidência de tráfico de drogas e
de violência urbana, nas cidades de São Bernardo do Campo e Diadema, região metropolitana de São Paulo.
Os programas também mantêm interface com a Assistência Social, complementando e ampliando as ações desenvolvidas, contando com
financiamento com diversos parceiros e recursos próprios advindos de doações, promoções, ações e campanhas sociais.
Para atender os requisitos da legislação, a IAM utiliza-se de sua receita integral, nos serviços socioassistenciais prestados, de forma gratuita, de
modo que os usuários não contribuem a nenhum tipo de remuneração ou contraprestação, tendo com isso a gratuidade integral dos seus
serviços prestados.
No ano de 2021, a IAM desenvolveu os serviços, eventos, programas e projetos a seguir:
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os
participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. Possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no
desenvolvimento de capacidades dos usuários.
Em 2021, o Trabalho Social com as Famílias promoveu, aos participantes da IAM, um espaço privilegiado de controle social e de reflexão sobre a
sua realidade e transformação social, seja no âmbito individual ou comunitário.
Com grupos voltados para homens, mulheres, foram abordados temas como: Direito de Família, Auto Cuidado, Sororidade Feminina, Papo de
Homem, Quem sou eu no meu núcleo familiar.
Esses encontros permitem aos participantes terem um espaço de escuta e acolhimento e troca de experiências que resultam em processo de
autoconhecimento e desenvolvimento.
As atividades voltadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos foram assim contabilizadas:
·
122 famílias cadastradas, totalizando 2078 procedimentos, envolvendo: atendimentos, entrevistas, abordagens, reuniões, visita social,
acompanhamentos e edições do Mercadinho IAM, além de 15 encaminhamentos para a Rede Socioassistencial e 4 assessorias jurídicas prestadas.
·
166 crianças e adolescentes atendidas, com idade de 4 a 17 anos,
·
3 Eventos presenciais realizados, com Drive Thru: Festa Junina, Dia das Crianças e Festa de Final de ano.
Pelo Serviço Social da IAM, diversas doações foram efetuadas, sendo as mais relevantes: 745 cestas básicas, 138 kit Produtos de Higiene, 273 Kit
de Natal, 157 Kit de brinquedos, além de 133 cestas de Natal, distribuídas às famílias participantes dos Programas.
A IAM também beneficiou com doações várias Comunidades do entorno, dentre as quais destaca-se: A Rede Cultural Beija Flor, do Sítio Joaninha, e
a Cooperativa de Recicladores Reluz.
Em relação às pessoas em situação de rua, foram atendidas, no Centro de Atendimento Porta de Fabiano de Cristo, 6.517 pessoas, onde os dados
de atendimento mais relevantes são: a doação de 8.700 itens de vestuários, 157 cobertores e 17.843 refeições servidas.
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IAM INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Em reais

PROGRAMA GERAÇÃO DE FUTURO
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é ofertado por meio do Programa Geração de Futuro, divididos em seis eixos: Esportes,
Tecnologia, Artes e Cultura, Ser Integral, Escotismo e Empreendedorismo, que têm a finalidade de desenvolver as competências socioemocionais e
as habilidades para o futuro.
Em decorrência da pandemia, de janeiro a outubro de 2021, a IAM atendeu73 crianças e adolescentes, de 4 a 17 anos, online. A partir da liberação
para o atendimento presencial, foi possível ampliar o número de atendidos para 166, organizadas em grupos, por faixas etárias:
4 a 6 anos – 43 crianças do Desenvolvimento Infantil, um diferencial da IAM;
7 a 13 anos – 101 crianças, e
14 a 17 anos – 22 adolescentes, cuja faixa etária foi expandida pela disponibilização das oficinas de tecnologia, que pode despertar talentos e
gerar uma profissão.
OFICINA MAKER
O Projeto contribui para o desenvolvimento de habilidades como empatia, responsabilidade, autonomia, curiosidade, reflexão, e questões
cognitivas, entre outras, como multidisciplinaridade e habilidades sócio emocionais.
A IAM recebeu uma contribuição privada da Mercedes-Benz do Brasil Ltda., no valor de R$ 50.000,00 para aplicação no projeto.

23.Outros assuntos
Impacto nas demonstrações contábeis relacionados a Pandemia de Coronavírus (COVID-19)
O surto do novo coronavírus (Covid-19) foi considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma pandemia em 11 de março de 2020, que
perdura até hoje, trazendo impactos relevantes na economia nacional e internacional. A pandemia desencadeou importantes ações de governos e
entidades privadas, que somados ao impacto na saúde da população e sistemas de saúde mundial, resultaram em mudanças significativas no dia a
dia das pessoas.
O segmento de atuação da IAM – Instituição Assistencial MEIMEI, não teve suas operações interrompidas, e seguindo as determinações das
legislações no Brasil realizou adaptações em seus processos, tomando as medidas adequadas para prevenir a disseminação do COVID-19, bem
como assegurar a continuidade dos negócios durante o período que perdurar a pandemia.
As atividades e atendimento foram pautados em ações de adaptação e resposta ao afastamento social e ao agravamento das demandas sociais,
por meio de plantões de atendimento às famílias e entrega de doações diversas de acordo com as demandas apresentadas pelo público atendido
A Administração entende que não há necessidade de reconhecimento de perdas ou necessidades de provisionamentos adicionais até o momento.
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