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APRESENTAÇAO DA ORGANIZAÇÃO: 

A Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e a Criança “Esperança” AAMAE é uma 

organização que promove o desenvolvimento comunitário por meio de ações socioeducacionais. A 

organização atua para que a população desenvolva competências que lhe permita alterar o curso de 

seus destinos, assumir papel protagonista. Ela foi criada em 1999, por um grupo de mulheres do bairro 

Miguel Badra Baixo, em Suzano, que buscava fortalecer sua autoestima e melhorar a condição de vida 

de suas famílias, conciliando o cuidado com os filhos e a geração de trabalho e renda. A AAMAE ampliou 

suas atividades a partir das necessidades locais e hoje atende crianças, jovens e adultos, com foco no 

fortalecimento da família e desenvolve educação complementar para crianças, formação profissional 

para jovens e mulheres, atividades de convivência para idosos e atividades de desenvolvimento pessoal. 

A AAMAE, traz como ação inovadora a implantação, de atividades que beneficiam as famílias no 

fortalecimento dos vínculos, como também no seu empoderamento com práticas de planejamento 

familiar, segurança alimentar, apoio socioeducativo, visitas para a comunidade incentiva também o 

desenvolvimento do comercio local na prática do desenvolvimento comunitário. 

Tendo como: 

Missão: Contribuir para a formação de cidadãos conscientes e capazes de alterar o curso de seus destinos 

através da educação, respeito e autoestima 

 

Visão: Ser referência para a comunidade, parceiros e financiadores, atuando com excelência e qualidade 

na área educacional, social e de desenvolvimento comunitário e  

 

Valores: Promoção da dignidade humana, Transparência e respeito aos colaboradores, Contribuição com 

o desenvolvimento educacional, Eficácia e qualidade no atendimento e a Gestão participativa. 

 

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

A AAMAE caracteriza-se por ser uma entidade social de atendimento, assessoramento e de defesa e garantia de 

direitos, tendo por finalidades a Promoção dos Serviços de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, que de forma continuada, permanente e planejada presta serviços, executa 

programas e projetos: 

a. Serviços de Proteção Social Básica  

 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família; 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

 Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. 
 

b. Serviços de Proteção Social - Média Complexidade  
 

c. Serviços de Proteção Social Especial – Alta Complexidade  

 Serviço de Acolhimento Institucional; 



 
 

d. Implantação de projetos de geração de trabalho e renda para o desenvolvimento econômico e 
social 

 
e. Promoção da segurança alimentar e nutricional, e da saúde. 

 
f. Defesa, preservação, conservação do meio ambiente e conscientização para a promoção do 

desenvolvimento sustentável. 
 

g. Promoção da educação, cultura e direitos estabelecidos, ética, paz e cidadania, direitos humanos, 
democracia e de outros valores universais através de projetos e cursos de formação, qualificação 
e educação profissional. 

 
h. Atendimento a crianças em regime de creche 

 
i. Promoção de cursos de formação e capacitação para lideranças, voluntários e colaboradores 

envolvidos nos programas e projetos. 
 

j. Promoção do Voluntariado. 
 

k. Desenvolver Projetos Sociais na área de Esportes, Arte e Cultura visando contribuir com a 
inclusão social, educacional e econômica. 

 
l. Produzir, elaborar e publicar materiais diversos (Jornais, Revistas, Cartilhas, Livros, Folhetos e 

Cartazes) em produções próprias ou em parcerias, difundindo a informação, bem como, a 
produção e difusão de bens culturais, em concomitância com sua natureza, finalidade e objetivos; 
 

c) ORIGEM DOS RECURSOS 
 
Os recursos financeiros da AAMAE são provenientes de: 
 

 Doações de Pessoas Jurídicas 

 Doações de Pessoas Físicas 

 Eventos / Campanhas / Bazares 

 Contribuição de associados 
 Recursos Públicos 

 

Para a realização das finalidades, a AAMAE poderá realizar bazares, feiras, eventos, bem como celebrar 

convênios, contratos, acordos e termos de parceria com empresas privadas, empresas públicas e de 

economia mista, bem como com Órgãos públicos, organizações, fundações, entidades de classe, outras 

associações e instituições financeiras públicas ou privadas.  

Todos os recursos arrecadados serão aplicados integralmente nos projetos, programas e atividades 

desenvolvidas de acordo com as especificações estatutárias. 

 
 
d) INFRAESTRUTURA  
 
Seguimos as normas descritas na Resolução CNAS 109/2009 que trata da Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais e determina qual infra estrutura necessária para cada atendimento, sendo os bens móveis 

pertencentes a AAMAE descritos em BALANÇO PATRIMONIAL devidamente padronizado de acordo com as 

normas de registro e contabilidade. 

Os espaços para atendimentos possuem adequada iluminação, ventilação, conservação, privacidade, 

salubridade, limpeza e acessibilidade, ressaltando-se os Recursos Humanos,  contam com equipe multidisciplinar 

para atendimento especializado e que atenda às necessidades estabelecidas as finalidades estatutárias. 

 
Fazem parte das ações a serem executadas em todos os projetos a visita domiciliar, atividades comunitárias, 

campanhas sócio educativas para orientação, promoção e acesso a garantia de direitos, elaboração de relatórios, 

prontuários dos atendimentos, contatos, mobilização e fortalecimento da rede sócio assistencial e de apoio. 



 
 

Buscamos integrar e envolver o público beneficiário nas etapas construtivas e avaliativas a fim de que se possa 

ter um trabalho direcionado a sua atividade fim, que é cumprir a missão da AAMAE e resultar em possibilidades 

de desenvolvimento para a sociedade. 

 

PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS 

 

1 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mentes Brilhantes 

2 Projeto Capacitação e Geração de Renda Mãos de Ouro – Escola de Moda 

3 Projeto Capacitação e Geração de Renda Padaria Artesanal 

4 Oficinas Sociais / Culturais / Lazer 

5 Centro de Voluntariado do Alto Tietê parceria ITJM 

6 Centro Dia do Idoso 

7 Creche Sementinhas da AAMAE 

8 Projeto Laços de Família  

 

A AAMAE desenvolve atividades diversas com as famílias, integrando a comunidade e os diversos atores da rede 

sócio assistencial, apresentação em eventos culturais, esportivos e de capacitação e geração de renda. 

Todas as ações possuem registro individual e podem ser acompanhados através das páginas na rede social ou 

fotos e relatórios arquivados na instituição. 

Os voluntários são um patrimônio da AAMAE, colaboram em serviços e doações de alimentos e produtos. 

 
 

PLANILHAS DE GRATUIDADES 2019 

Serviços Sócio Assistenciais: 
 
1.    Visitas realizadas 
Visitas domiciliares: 540 
 
2.    Atendimentos 
Nº de atendimentos: 54.000 (contabilização de dados por atendimentos diários) 
Refeições Servidas: 120.000 

 
3.    Cestas Básicas entregues 
Cesta Básicas (Benefícios Eventuais): 1200 unidades 

  
4.    Encaminhamentos 
Contato com rede de apoio: 190 (Encaminhamentos diretos) 
Orientações: 300 atendimentos direcionados a orientação social, jurídica e assistencial 

 
5.    Roupas e Móveis distribuídos as famílias atendidas 
Roupa destinada as famílias: 6000 peças – Parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Suzano e 
Empresas 
Moveis utensílio doméstico total: 150 
 
6. Palestras Voluntárias 
25 – Palestras – 1200 participações 
Escolas / Empresas 
Instituições 
 



 
7. Ações Sociais – Parceria AAMAE/ ITJM e Centro de Voluntariado – 1.500 Atendimentos  
Leitura/Educação - 300 
Cultura/Arte/Lazer – 800 
Diversos – 500 (Violência, Garantia de Direitos, Voluntariado) 
 
8. Capacitações Equipe/RH – Mensalmente foram discutidos temas relacionados a dinâmica institucional, eixos, 

cultura organizacional e desenvolvimento profissional. 

 

9. Encontros de Pais e Responsáveis – Atividades com rodas de conversa, discussões, palestras e debates a 

fim de ampliar o universo de aprendizagem familiar possibilitando condições de desenvolvimento para as crianças 

e adolescentes 

 

10. Ações Comunitárias 

 10 Bazares para socialização com as famílias e comunidade 

 1 Festa Julina – Integração entre as famílias e comunidade 

 1 Noite do Caldo 

 4 Festas do Pastel – Integração famílias e comunidades. 

 Ação Social com orientações e serviços para a comunidade. 

 Ação Social AAMAE/NASF 

 Ação Social AAMAE e UMC Odontologia – 02 

 Ações PELC – Festa da Primavera e Natal (cessão do espaço para aulas semanais) 

 02 Eventos Idosos – Prosperidade 

 04 Caminhadas – Outubro, Primavera, Novembro e Mulher 

 

 
PARCERIAS DAS AÇÕES SOCIAIS 

1. Unisuz / Universidade Brasil 

2. UMC – Universidade de Mogi das Cruzes 

3. Psicólogas – Monica, 

4. Igreja Presbiteriana de Itaquá 

5. Smart People 

6. UBS Suzano (Miguel Badra) 

7. Instituto Thadeu José de Moraes 

8. Emibra 

9. Suzano Papel e Celulose  

10. UBS Eduardo Nakamura 

11. Sacolão Amigos 

12. Festa Chopp 

13. Secretaria Municipal de Cultura 

14. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

15. Centro Dia do Idoso 

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com 
observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.  

As demonstrações contábeis, que devem ser apresentadas pela entidade sem finalidade de lucros, são o Balanço 
Patrimonial, Demonstração do Resultado do Período, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da 
NBC TG 1000, quando aplicável. 

A partir de setembro de 2018, base de cálculo para apuração do valor das isenções previdenciárias é o total da 
Folha de Pagamento, inclusive sobre os autônomos, sobre cujos honorários seria devida a cota patronal de 20%. 



 
O cálculo é importante e necessário para cumprimento de requisitos legais e contábeis da Lei 12.101/2009 e das 
Normas Técnicas Contábeis aplicáveis às Entidades Sem Fins Lucrativos, que exigem a contabilização das 
isenções usufruídas e apuração dos percentuais de gratuidade constantes na Lei 13 
33//;/33633336662.101/2009. 

Gratuidade: De acordo com a Lei 12.101 em 27 de novembro de 2009, para fazer jus ao Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), a entidade deve oferecer suas ações de forma gratuita, 
continuada e planejada e manter escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a 
aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal 
de Contabilidade.  

No ano de 2019  o valor dos serviços prestados pela entidade a sociedade de forma gratuita foi de R$ 
167.500,00. 

Aplicações e recursos restritos: Referem-se a convênios recebidos e destinam-se única e exclusivamente 
ao atendimento de projetos e programas específicos. Esses valores são depositados em contas especificas e só 
podem ser utilizados para esse fim e, por isso, são denominados como restritos. Relatórios de prestação de 
contas e de atividades realizadas são encaminhados aos patrocinadores desses projetos e programas 
regularmente.  

As receitas e as despesas foram reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência, 
apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas 
provenientes de doações e contribuições para custeio são contabilizadas em contas de receita.  

Reconhecimento de receitas: A receita de doações é reconhecida pelo regime de caixa devido à incerteza 
de sua realização e espontaneidade do público contribuinte.  

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as 
exigências fisco legais, são registradas quando incorridas, de acordo com o princípio da competência. 

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e levantamento valor de mercado quando recebido 
por doação (móveis).  

Os recursos recebidos de pessoas físicas e jurídicas foram aplicados em suas finalidades institucionais, 
de conformidade com seu Estatuto. 

 
 

Suzano, 31 de Dezembro de 2.019. 
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