
Instituto LideraJovem 

C.N.P.J. 28.593.321/0001-66 

Balanços patrimoniais 

em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
em Reais 

Ativo Nota 2020 
 

2019 

     
Circulante 

    
Caixa e equivalentes de caixa 4 506.910,86 

 
181.508,47 

Caixa e equivalentes de caixa - recursos restritos 5 21.626,37 
 

22.966,13 

Recursos de projetos a receber 6 - 
 

77.000,00 

Adiantamentos 
 

13.882,61 
 

- 

Despesas antecipadas 
 

2.412,57 
 

1.760,00 

  
544.832,41 

 
283.234,60 

     
Não Circulante 

    
Imobilizado e intangível 7 93.298,11 

 
111.886,21 

     

     

     
Total do ativo 

 
638.130,52 

 
395.120,81 

 
Passivo Nota 2020 

 
2019 

     
Circulante 

    
Contas e títulos a pagar 8 35.118,98 

 
13.007,33 

Obrigações trabalhistas 
 

48.957,84 
 

2.565,92 

Obrigações fiscais e tributárias 
 

610,12 
 

1.698,81 

Recursos de projetos a executar 6 21.626,37 
 

100.018,48 

  
106.313,31 

 
117.290,54 

     
Patrimônio líquido 10 

   
Patrimônio social 

 
277.830,27 

 
184.890,67 

Superávit do período 
 

253.986,94 
 

92.939,60 

  
531.817,21 

 
277.830,27 

     
Total do passivo e patrimônio líquido 

 
638.130,52 

 
395.120,81 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 

 
Sara Margaret Hughes  Flavia Roberta Mendes  

 Presidente  Contadora - CRC 1SP 221432/O-7  

C.P.F. 214.389.528-30  Monello Contadores  

 
 CRC 2SP 014827/O-0  
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Instituto LideraJovem 

C.N.P.J. 28.593.321/0001-66 

Demonstração do resultado dos períodos  

findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
em Reais 

 

Atividades de Assistência Social Nota 2020 
 

2019 

     
Receitas de convênios e parcerias públicas 

    
Projeto formação de líderes  78.511,66 

 
- 

  
78.511,66 

 
- 

     
Despesas com convênios e parcerias públicas 

    
Despesas com pessoal 

 
(65.958,36) 

 
- 

Despesas administrativas e gerais 
 

(12.553,30) 
 

- 

  
(78.511,66) 

 
- 

     
Resultado com convênios e parcerias públicas 

 
- 

 
- 

     
Receitas institucionais e de captação 

    
Receitas de doações 11 1.025.229,20 

 
697.218,96 

Receitas obtidas com serviços voluntários 12 101.948,42 
 

243.606,11 

Receitas financeiras 
 

455,37 
 

394,85 

Outras receitas 
 

192,24 
 

7.080,11 

  
1.127.825,23 

 
948.300,03 

     
Despesas das atividades assistenciais 

    
Despesas com pessoal 13 (308.986,39) 

 
(59.240,86) 

Despesas administrativas e gerais 14 (456.721,30) 
 

(546.875,07) 

Despesas financeiras e bancárias 
 

(4.231,46) 
 

(2.886,85) 

Despesas fiscais e tributárias 
 

(1.950,72) 
 

(2.751,54) 

Despesas com serviços voluntários 12 (101.948,42) 
 

(243.606,11) 

  
(873.838,29) 

 
(855.360,43) 

     
Superávit dos períodos 

 
253.986,94 

 
92.939,60 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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Instituto LideraJovem 

C.N.P.J. 28.593.321/0001-66 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido  

em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
em Reais 

 

 
Patrimônio 

 
Superávit 

(déficit)  
Patrimônio 

 
Social 

 
do período 

 
Líquido 

Saldo em 31/12/2018 59.951,27 
 

124.939,40 
 

184.890,67 

Incorporação ao Patrimônio Social 124.939,40 
 

(124.939,40) 
 

- 

Superávit do período - 
 

92.939,60 
 

92.939,60 

Saldo em 31/12/2019 184.890,67 
 

92.939,60 
 

277.830,27 

Incorporação ao Patrimônio Social 92.939,60 
 

(92.939,60) 
 

- 

Superávit do período - 
 

253.986,94 
 

253.986,94 

Saldo em 31/12/2020 277.830,27 
 

253.986,94 
 

531.817,21 

 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sara Margaret Hughes  Flavia Roberta Mendes  

 Presidente  Contadora - CRC 1SP 221432/O-7  

C.P.F. 214.389.528-30  Monello Contadores  

 
 CRC 2SP 014827/O-0  

 

DocuSign Envelope ID: 2B30CA59-3B1A-45F8-8FBD-62C1F2D7B946



Instituto LideraJovem 

C.N.P.J. 28.593.321/0001-66 

Demonstração dos fluxos de caixa – método indireto  

em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
em Reais 

 

 
2020 

 
2019 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 
   

Resultado do período 253.986,94 
 

92.939,60 
Aquisição de imobilizado por doações - 

 
(69.999,45) 

Depreciação 24.022,45 
 

12.380,96 

Resultado líquido ajustado 278.009,39 
 

35.321,11 

    
(Aumento) redução nos ativos 

   
Em recursos de projetos a receber 77.000,00 

 
(77.000,00) 

Em adiantamentos (13.882,61) 
 

- 

Em despesas antecipadas (652,57) 
 

(1.760,00) 

Aumento (redução) nos passivos 
   

Em contas e títulos a pagar 22.111,65 
 

(699,00) 

Em obrigações trabalhistas 46.391,92 
 

2.565,92 

Em obrigações fiscais e tributárias (1.088,69) 
 

734,56 

Em recursos de projetos a executar (78.392,11) 
 

100.018,48 

 
51.487,49 

 
23.859,96 

    
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 329.496,98 

 
59.181,07 

    
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 

   
Aquisição de imobilizado (5.434,35) 

 
(4.984,95) 

Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (5.434,35) 
 

(4.984,95) 

    
Variação do caixa e equivalentes de caixa 324.062,63 

 
54.196,12 

    Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 
  

No fim do exercício 528.537,23 
 

204.474,60 

No início do exercício 204.474,60 
 

150.278,48 

    Variação do caixa e equivalentes de caixa 324.062,63 
 

54.196,12 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 

 

 

Sara Margaret Hughes  Flavia Roberta Mendes  

 Presidente  Contadora - CRC 1SP 221432/O-7  
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Instituto LideraJovem 

C.N.P.J. 28.593.321/0001-66 

Notas explicativas às demonstrações contábeis 

em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
em Reais 

 
1 Objetivos sociais 

 

Instituto LideraJovem (doravante denominado simplesmente como “Instituto”) é uma associação civil 
de direito privado, sem fins econômicos, de natureza social, educacional e cultural, cujas atividades 
reger-se-ão por estatuto social e pela legislação vigente. 
 

O Instituto tem sede na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, nº 818, na cidade de Lençóis Paulista – 
estado de São Paulo e terá prazo de duração indeterminado. 
 

O Instituto tem como finalidade a execução de projetos de interesse publico a pratica de ações sociais, 
educacionais e culturais para o desenvolvimento de pessoas, predominantemente adolescentes e 
jovens, através de programas de treinamento, cursos, congressos, seminários, conferências e demais 
atividades congêneres, inclusive, utilizando meios de comunicação em sistemas de educação 
presencial ou a distância, livros, apostilas, plataformas, aplicativos e filmes. 
 

O Instituto também tem por objetivo a realização e difusão dos projetos e programas de educação e 
cultura voltados predominantemente para  adolescentes e jovens, envolvendo treinamentos criados 
para toda a sociedade através de parcerias com outras entidades. 
 
 

2 Apresentação das demonstrações contábeis 
 

a. Declaração de conformidade  
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas 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 – Entidade Sem finalidade de 
Lucros, e posteriores alterações, combinada com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas, 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.  
 

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. 
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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. 
 

3 Principais políticas contábeis 
 

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos 
os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. 
 

a. Apuração do resultado 
 

O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o princípio da 
competência.  
 

b. Caixa e equivalentes de caixa 
 

Abrange saldos de caixa, depósitos bancários e investimentos financeiros de curto prazo e de alta 
liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo, acrescido dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço. 
 

c. Caixa e equivalentes de caixa com restrição 
 

Compreendem depósitos bancários restritos e/ou investimentos financeiros, decorrentes de parcerias 
governamentais que somente poderão ser utilizados na aplicação do projeto contratado. 
 

d. Imobilizado 
 

Registrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, à taxa mencionada na 
nota 7, com base no tempo de vida útil estimado do bem. 
 

e. 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. 
 

f. Demais ativos circulantes 
 

Os demais ativos circulantes estão apresentados aos valores de custo, que não excedem o valor de 
realização. 
 

g. Passivos circulantes  
 

Os 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. 
 

h. Patrimônio líquido 
 

Representa o patrimônio inicial, acrescido ou reduzido dos superávits (déficits) apurados anualmente 
desde a data de sua constituição. 
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4 Caixa e equivalentes de caixa 
 

 2020  2019 
    
   Caixa 331,70  35,95 
   Aplicações financeiras  506.579,16  181.472,52 

    
 506.910,86  181.508,47 

    

O Instituto mantém a parcela disponível do superávit dos exercícios aplicados financeiramente 
enquanto não reinvestidos em atividades ligadas ao seu objeto social. 
 
 

5 Caixa e equivalentes de caixa – recursos restritos 
 
 

 2020  2019 
    
Aplicações financeiras 21.626,37  22.966,13 

 
Recursos referente  recebimento da 1ª e 2ª parcela do Termo de Fomento nº 021/2019 firmado com a 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. 
 
 
 

6 Recursos de projetos a receber e recursos de projetos a realizar 
 

  
Projetos a receber 

 
Projetos a executar 

  
2020 

 
2019 

 
2020 

 
2019 

         PM de Lençóis Paulista – TF nº 021/2019 
 

-  
 

77.000,00    
 

21.626,37  
 

100.018,48 

 
 

Refere-se ao Termo de Fomento nº 021/2019, firmado em 10/10/2019 com a PM de Lençóis Paulista, 
por meio da Secretaria de Assistência e Promoção Social, no montante total de R$ 100.000,00 para 
aplicação no Projeto “Formação de Líderes”. 
 

Projetos a receber: em 31 de dezembro o Instituto possuía saldo a receber de R$ 77.000,00 (R$ 
23.000,00 já recebido e registrado em caixa e equivalentes de caixa recursos restritos). 
 

Projetos a executar: em 31 de dezembro o Instituto mantinha 100% do saldo a ser aplicado no projeto. 
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7 Imobilizado 
 
Movimentação do imobilizado Taxa de 

 
Saldo em 

 
Adições 

 
Saldo em 

  
Deprec. 

 
31.12.2019 

   
31.12.2020 

  
a.a. 

      
Máquinas e equipamentos 

 
10% 

 
8.850,72 

 
- 

 
8.850,72 

Móveis e utensílios 
 

10% 
 

19.357,10 
 

- 
 

19.357,10 

Equipamentos de informática 20% 
 

55.751,89 
 

5.434,35 
 

61.186,24 

Veículos 
 

20% 
 

48.501,00 
 

- 
 

48.501,00 

    
132.460,71 

 
5.434,35 

 
137.895,06 

         (-) Depreciação 
   

(24.002,50) 
 

(24.022,45) 
 

(48.024,95) 

         Saldo líquido 
   

108.458,21 
   

89.870,11 

         

         
Movimentação do intangível 

   
Saldo em 

 
Adições 

 
Saldo em 

    
31.12.2019 

   
31.12.2020 

         
Marcas e patentes 

 
- 

 
3.428,00 

 
- 

 
3.428,00 

         

         
Total imobilizado e intangível 

  
111.886,21 

   
93.298,11 

 
 
 
 

8 Contas e títulos a pagar 
 

 2020  2019 
    
   Aluguéis 4.958,95  9.016,28 
   Fornecedores de serviços 26.229,43  3.224,44 
   Fornecedores de materiais 3.888,90  724,91 
   Concessionárias de serviços públicos 41,70  41,70 

    
 35.118,98  13.007,33 

 
9 Provisão para contingências 

 

A Administração do Instituto não tem conhecimento de contingências trabalhistas, cíveis ou 
tributárias, bem como de outras naturezas, que requeiram a constituição de provisão para futura 
perda.  
 
 

10 Patrimônio líquido 
 

Resultado do exercício: O resultado do exercício é incorporado ao patrimônio social, conforme 
Resolução CFC N.º 1.409/12 que aprovou Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros. 
 
 

Dissolução ou extinção: o Instituto poderá ser dissolvido por decisão da Assembleia Geral convocada 
especialmente para este fim, quando se tronar impossível ou inviável a continuação de suas 
atividades, desde que haja aprovação de 3/5 (três quintos) dos associados com direito a voto. 
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11 Receitas de doações 
 

 2020  2019 
    
   Doações de pessoas jurídicas 996.000,00  614.216,61 
   Doações de pessoas físicas e cooperadores diversos 23.494,86  5.734,45 
   Doações recebidas em bens e/ou produtos 1.734,34  77.267,90 
   Patrocínios 4.000,00  - 

    
 1.025.229,20  697.218,96 
 
 
 

12 Receitas (despesas) de serviços voluntários 
 

Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades 
sem finalidade de lucros, o Instituto identificou e mensurou os trabalhos voluntários por ele recebidos 
durante os exercícios de 2020 e 2019.  
 

O valor do trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondentes a 
cada um dos serviços recebidos. 
 

Nenhum dos valores teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido reconhecidos,  
como receita e despesa, sem efeito no resultado do exercício. 
 
 

13 Despesas com pessoal 
 

 2020  2019 
    
   Salários (194.853,06)  (29.244,90) 
   Verbas rescisórias -  (3.313,97) 
   Férias, 13º salário e encargos (51.177,30)  (7.961,09) 
   Encargos sociais (70.236,75)  (10.489,50) 
   Benefícios (58.642,64)  (7.298,40) 
   Outras despesas com pessoal (35,00)  (933,00) 
   (-) Projeto Formação de Líderes 65.958,36  - 

    
 (308.986,39)  (59.240,86) 

 
 

14 Despesas administrativas e gerais 
 

 2020  2019 
    
Prestação de serviços de pessoa jurídica (342.052,61)  (352.264,20) 
Prestação de serviços de pessoa física (11.908,69)  (25.759,70) 
Aluguéis (54.999,30)  (58.729,12) 
Materiais de consumo (7.372,50)  (23.558,59) 
Concessionárias de serviços públicos (10.141,88)  (14.489,84) 
Depreciação (18.777,17)  (12.380,96) 
Demais despesas (24.022,45)  (59.692,66) 
(-) Projeto Formação de Líderes 12.553,30  - 

    
 (456.721,30)  (546.875,07) 
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15 Imunidade tributária 
 

O Instituto é imune de Impostos por força do artigo 150, inciso VI, alínea “c” e do § 7º do art. 195, da 
Constituição Federal e cumpre integralmente todos os requisitos previstos no Código Tributário 
Nacional para gozo da imunidade tributária. 
 
 

16 Partes relacionadas 
 

O Instituto não efetuou nenhuma transação ou contratou partes relacionadas e os conselheiros e 
dirigentes da Entidade não são remunerados.  
 
 

17 Atividades institucionais de Assistência Social 
 
O Instituto LideraJovem, criado em 2017, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, 
que tem como missão criar oportunidades para jovens por meio de capacitações e espaços para 
reflexões, a fim de desenvolverem suas habilidades de liderança positiva e se sentirem empoderados 
como agentes de protagonismo da sua vida e transformação na comunidade. 
No exercício de 2020, o Instituto desenvolveu os seguintes Programas/Projetos, de forma totalmente 
gratuita, sem nenhum tipo de cobrança de seus usuários. 
 
OS PROGRAMAS: 
 

1. PROJETO FORMAÇÃO DE LÍDERES 
Capacitação para adolescentes entre 13 e 16 anos, com formações e práticas de empoderamento e 
valorização de suas potencialidades e inspirações éticas e transformadoras, pessoais e coletivas. No 
ano de 2020 a execução do Projeto foi no formato online, com duração de 10 meses, trabalhando com 
noções teóricas e práticas de liderança, cidadania e protagonismo. O programa foi realizado dentro do 
mesmo período e com a mesma duração, apoiado por uma plataforma digital que hospeda os 
conteúdos e possibilita as interações online. 
Os encontros aconteceram semanalmente, às terças e quintas-feiras, das 18 às 20h e em um sábado 
por mês, das 14 às 18h, no período de abril a dezembro de 2020. No mês de julho, aconteceram 
interações online com instituições sociais da cidade e região. 
 
 
1.1- Panorama das inscrições: 

 Nº de inscritos = 161 

 Selecionados para 2ª fase: 80 

 Não selecionados para 2ª fase: 81 

 Aprovados: 38 

 Lista de espera: 0 

 Não selecionados: 34 

 Não compareceram na 2ª fase: 8 
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1.2- Panorama dos selecionados, reprovação e/ou evasão: 

Idade dos Jovens  
 13 ANOS 15 

14 ANOS 14 

15 ANOS 08 

16 ANOS 01 
 

 

 

   
Aproveitamento 
Evasão (desistências): 5 
Reprovação (faltas): 5 
Concluintes: 28 

 
1.3- Panorama da formação: 

 
 

2. FORMAÇÃO DE FACILITADORES 
 

Capacitação profissional que proporciona provocações para a multiplicação da metodologia socrática 
em profissionais e espaços inspirados no protagonismo juvenil.  
Em 2020, a formação aconteceu de maneira híbrida, usando também uma plataforma digital, com 
encontros semanais durante dois meses. Como resultado: 21 participantes do projeto, 03 voluntários 
externos. 

 
3. CONGRESSO JUVENIL 

 

Mobilização de adolescentes e voluntários, compartilhando conteúdos, reflexões e vivências que 

inspiram o protagonismo juvenil. Realizado por meio de atividades, reflexões e discussões sobre as 

realidades da sociedade, amplia a visão de atuação do jovem e o planejamento de seu projeto de vida. 

Em sua 16ª edição o evento foi realizado pela primeira vez em formato online. 

 
4. PROFITURO 

 

A Feira de Profissões “Profituro” tem por objetivo ampliar o conhecimento dos adolescentes e jovens 

acerca do seu futuro profissional, proporcionando informações para identificar suas possibilidades e 

sonhos, esclarecendo suas dúvidas quanto a sua escolha profissional. Em 2020, a Profituro aconteceu 

em formato de lives, com especialistas de várias áreas do mercado de trabalho e transmitidas pelas 

mídias sociais do Instituto. Os conteúdos estão disponíveis para pesquisa e consulta numa plataforma 

online trazendo informações sobre carreiras, cursos técnicos, dicas de especialistas, entre outros.  

 

 

 

 

 

 

Total de horas/aulas = 156 
Encontros (57) = 124 h/a 
Oficinas de temas transversais (4) = 8 h/a 
Pensamento Crítico e Redação (6) = 12 h/a 
Visitas institucionais (8) = 8 h/a 
Participação na comunidade (Festa julina - live - 1) = 4 h/a 
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5. DESAFIO SOLIDÁRIO 
 

Campanha de arrecadação para compra de cestas básica, organizada pelo Instituto juntamente com 
correalizadores. 
Foram atendidas as cidades de Lençóis Paulista e Macatuba, por meio de suas Secretarias de 
Assistência Social em que se destinou cestas básicas arrecadadas por meio de uma campanha ‘Desafio 
Solidário’, às famílias que se encontravam em situação de vulnerabilidade, principalmente por conta 
da pandemia do coronavírus e de seus efeitos na sociedade, em que esse número aumentou de 
maneira substancial. 

 
 

6. LÍDERES EM AÇÃO 
 

Os jovens que concluem o Projeto Formação de Líderes idealizam projetos em prol da comunidade 

atuam neles desenvolvendo ainda mais suas habilidades trabalhadas durante o programa de 

Liderança. Em 2020, aconteceram os seguintes projetos: 

 

6.1- CAMPANHA CONSCIENTIZAÇÃO DA PANDEMIA: Em seu primeiro ano, foi idealizado a partir da 

necessidade de pessoas entenderem melhor sobre a pandemia, os cuidados necessários, 

possibilidades de fazer as atividades rotineiras pela internet e dicas de como lidar com esse momento. 

Foram elaborados vídeos e postados nas redes sociais. 

 

6.2- LÍDERES DA ALEGRIA: O objetivo é proporcionar alegria e diversão aos pacientes hospitalizados 

deixando uma mensagem reflexiva. Em seu 17º ano de atividades e inspirados na iniciativa dos 

Doutores da Alegria, os jovens realizaram diversos posts e vídeos para inserirem em suas redes sociais 

e enviar aos médicos do Hospital Nossa Senhora da Piedade que passaram por momentos de desafios 

neste ano.  

 

6.3- SEJA LUZ: Em seu terceiro ano, foi idealizado a partir do ‘Setembro Amarelo’ e da necessidade de 

conscientizar os jovens sobre doenças psicológicas (bulimia, anorexia, depressão, suicido e ansiedade) 

através de palestras e dinâmicas. Em 2020, os integrantes publicaram posts e vídeos nas redes sociais, 

para auxiliar as pessoas a se fortalecerem emocionalmente neste momento de pandemia. 
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RESUMO QUANTITATIVO DOS PROJETOS ILJ – 2020 
 

 

    

 
 
Todos os projetos tiveram apoio dos dois (2) mantenedores. 

 

Programas e Projetos ILJ
Beneficiários 

diretos

Jovens 

voluntários 

envolvidos

Beneficiários indiretos 

(visualizações nas 

mídias sociais)

Inst. de ensino 

e sociais 

envolvidas

Patrocinad

ores

Volunt. 

Externos 

envolvidos

Desdobramentos 

das ações dos 

projetos

16º Congresso Juvenil - 1º Online 90 7 821 15 10 41 1

Desafio Solidário ** 1019 9 29921 2 3 0 1

Formação de Facilitadores 21 N/A N/A 0 0 3 N/A

Formação de Líderes 38 N/A N/A 23 0 15 20

Líderes em Ação 0 46 9922 1 0 1 28

Profituro Online - Plataforma e lives 61 9 3793 0 2 18 18

Totais 1229 46* 44457 26* 10* 61* 68

*Não há soma por conta de sobreposição de voluntários e instituições em diferentes projetos. 

**Número de beneficiários indiretos estimado de acordo com informações da exibição do Desafio Solidário na Tv Tem 
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18 Atividades x Pandemia da COVID 19 

 
O Instituto LideraJovem, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que realiza uma 
série de atividades e projetos para desenvolvimento de competências de empoderamento, 
protagonismo e liderança em adolescentes e jovens de Lençóis Paulista e região.  
O Instituto foi criado juridicamente em 2017, para ampliar a execução de seus projetos, que 
acontecem desde 2002, reforçando o desenvolvimento da causa do protagonismo juvenil nos 
territórios.  
Seu trabalho é referência em atendimentos socioeducativos e de educação ativa, beneficiando 
prioritariamente adolescentes e jovens entre 13 e 18 anos e formando também facilitadores através 
da metodologia socrática.  
No ano de 2020, por conta da pandemia da COVID-19 vários dos programas oferecidos sofreram 
alterações em seu formato e outros tiveram que ter suas execuções canceladas, pois envolviam 
mobilizações e engajamento, o que não foi possível acontecer durante todo a ano.  
 
 
O Instituto seguiu à risca todos os decretos oficiais publicados pelo município, com base nas 
orientações do Governo do Estado. Além do impacto no cancelamento de alguns dos eventos 
programados, houve remanejamento do trabalho da equipe administrativa e pedagógica de presencial 
para home office, adequando todas as atividades que poderiam acontecer de forma remota, 
utilizando o formato online.  
Houve um esforço da gestão para repensar formato dos programas e outras economias em diferentes 
rubricas a fim de administrar ao máximo os recursos recebidos de fomento, mantenedores e 
patrocinadores devido à indefinição do cenário por conta da pandemia.  
Rubricas como de comunicação, por exemplo, ficaram bem enxutas pois conseguiu-se voluntários para 
desenvolvimento das campanhas, reduzindo consideravelmente os custos.  
Com toda esta reestruturação obtivemos economia/redução em vários custos projetados no modelo 
presencial para o ano de 2020, bem como, vale ressaltar que vários projetos não aconteceram, como: 
Congresso Juvenil presencial, Desafio Faça Acontecer, cerimônia de encerramento de atividades do 
Formação de Líderes, evento presencial da Profituro, entre outras ações que aconteciam nos projetos 
que tinham caráter presencial.  
 
Abaixo decretos que basearam a suspensão das atividades presenciais: 
Seguindo o decreto nº 64.881, de 22/3/2020, do governo do Estado de São Paulo que decreta 
quarentena em todo o Estado de São Paulo em razão da pandemia de COVID-19, acrescentados por 
outros decretos que prorrogavam a quarenta: Nº 64.920, de 6/4/2020, Nº 64.946, de 17/4/2020, Nº 
64.967, de 8/5/2020, Nº 64.994, de 28/5/2020, Nº 65.014, de 10/6/2020, Nº 65.032, de 27/6/2020, Nº 
65.044, de 27/6/2020, Nº 65.056, de 10/7/2020, Nº 65.088, de 24/7/2020, Nº 65.114, de 7/8/2020, N° 
65.143, de 21/8/2020, N° 65.170, de 4/9/2020, Nº 65.184, de 18/09/2020, Nº 65.237, de 09/10/2020, 
Nº 65.295, de 16/11/2020, Nº 65.320, de 30/11/2020, Nº 65.437, de 30/12/2020.  
Desse modo, o Instituto seguiu as normativas baseadas nas prerrogativas dos decretos relacionados a 
pandemia e obteve o seguinte cenário:  
Não realização do Concurso Desafio Faça Acontecer por conta da necessidade de mobilização 
presencial, engajamento de professores e outros pontos do regulamento do concurso que foram 
impedidos de acontecer devido ao isolamento e distanciamento social  

Não realização das aulas presenciais do Projeto Formação de Líderes e suspensão da cerimônia de 
encerramento das atividades, pela mesma razão.  
As aulas dos facilitadores teriam sido 100% presenciais e tiveram que ser online.  

O Congresso Juvenil aconteceu 100% online, tendo menos participantes e menores custos.  

Líderes em ação que normalmente recebia adolescentes para reuniões também deixou de acontecer 
diminuindo a quantidade de beneficiados e alguns custos pequenos derivados dos encontros deles.  
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Profituro precisou mudar o formato, atingiu talvez menos pessoas contando com redução de custos 
por não ter acontecido o evento presencial que envolveria todas as escolas de ensino médio do 
município, palestrantes, entre outros.  
 
Portanto, a economia dos recursos foi derivada da não realização dos programas conforme 
planejamento e orçamento programado para execução no ano de 2020. 
 

 
 
 
 
 

Sara Margaret Hughes  Flavia Roberta Mendes  

 Presidente  Contadora - CRC 1SP 221432/O-7  

C.P.F. 214.389.528-30  Monello Contadores  

 
 CRC 2SP 014827/O-0  
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