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CONQUISTAS
IMPORTANTES

Agradecemos a todos
que estiveram juntos
conosco em...!

Conquista dos Certificados de Gestão

Campanha Solidária 

Habitação Social 

Planejamento Estratégico 

Planejamento Financeiro 

Mobilização de Recursos 

Lei de Incentivo - Rouanet

Doações Recorrentes

VOA AMBEV Agradecimento



O ano de 2021, o IMMEL concretiza a Certificação de Gestão,
Transparência e Confiança:

                      Selo DOAR 

                              Selo VOA AMBEV

Tudo começou em março de 2020, com a participação no Programa
de Gestão do VOA, com a aprovação, execução do Projeto
FECRIMMEL o que credenciou para a mentoria 2021 - PEX VOA.
Nove meses de trajetória com discussão, construção, contratação e
consolidação, fizeram a Gestão do IMMEL ser transformada para
Eficiente, transparente e de Confiança. 

CERTIFICADOS DE GESTÃO
Uma Conquista Permanente...

Jorge Porto

52 quesitos
49 respondidos sim.

CERTIFICAMOS COM LOUVOR.
 



  Mentores VOA 2020

 Certificado Doar

Certificado Voa AMBEV 

Nós construímos o nosso futuro, com muita energia, conhecimento,
aplicação e confiança.

CERTIFICADOS DE GESTÃO
Uma Conquista Permanente...

Jorge Porto

 Aliados - IMMEL

  Mentores Voa 2021

 Equipe IMMEL



168 Cestas 
Arrecadadas

Foi realizada, com sucesso, uma campanha de entrega de
alimentos na cidade de Amélia Rodrigues com objetivo de
amenizar os efeitos da Pandemia do COVID 19. 

CAMPANHA DE ALIMENTAÇÃO
SOLIDÁRIA

Amélia Rodrigues  Ba.

Vejam a entrega de 168 cestas básicas na zona rural do
município, durante o mês de junho de 2021, em parceria com a
Secretaria de Ação Social do município. Presentes as autoridades
municipais, os representantes do IMMEL e a comunidade
beneficiada:



Habitação Social - Cisternas
Ultrapassada a marca de 1200 (Um mil e duzentas) habitações
sociais  em execução no Estado da Bahia em 2021, pelos
Convênios com o Banco do Brasil/PNHR, o Ministério da
Cidadania, Caixa Econômica Federal e o Governo do Estado da
Bahia - CAR. Beneficiados 16 municípios do semiárido, 2000
famílias diretas, com mais de 8500 empregos diretos e indiretos
com o  total de mais de 10 mil beneficiários impactados. Abaixo ,
em destaque, municípios baianos em execução de habitação
social e cisternas pelo Convenio CEF e CAR...

 

HABITAÇÃO SOCIAL - PNHR
 Banco do Brasil

Caixa Economica Federal
Governo do Estado da Bahia.

Projetos em execução...
 CAR - 01/20



HABITAÇÃO SOCIAL - PNHR
 Banco do Brasil

Caixa Economica Federal
Governo do Estado da Bahia - CAR

Assentamento 
Lama Branca

Assentamento CAPEFE

Agricultores Familiares 
Santo Estevão

Indígenas Pataxós
Coroa Vermelha

Indígenas Tumbalalá 
Curaça

Indígenas Tumbalalá 
Abaré

Empreendimentos 2021:



O IMMEL, estabelece para os triênio 2021 a 2023 e sob a orientação
da mentoria do Programa Voa: 
1 - Objetivos Específicos.
2 - Definição de Metas
3 - Criação de Indicadores
4 - Desdobramento das metas
5 - Monitoramento das Metas
6 - Criação do Plano de Metas
7 - Procedimento Operacional Padrão - POP
8 - Atualização contínua dos Procedimentos.
 
As  reuniões da Diretoria são semanais, e uma reunião mensal de
acompanhamento e monitoramento da evolução dos processos.

O ano de 2021, foi desafiante para todos os integrantes do Instituto,
a Gestão foi automatizada, com plataformas digitais implantadas,
otimização, monitoramento dos processos o que trouxe ganhos na
representatividade e na solidez do IMMEL.
Foram debatidos e criados instrumentos relacionados aos pilares:
Gente, Gestão e Governança, com os processos incluídos em POPs
e o Planejamento Estratégico revisado para os próximos 3 anos.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
Pessoas 

Processos 
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
Receita

Diversificação

As receitas continuam atreladas aos projetos, o que nos remete a
busca da diversificação na captação por Chamadas Públicas,
Editais, Lei de Incentivo e Doações Recorrentes.

 

Durante o ano de 2021, o IMMEL trabalhou na melhoria da eficiência
da Organização, nas alternativas de Mobilização de Recursos
públicos e privados e na execução dos projetos.

O IMMEL adquiriu duas plataformas digitais para fazer às
Demonstrações Financeiras ( Kickbooks) e para a captação de
recursos recorrentes (Doare).
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
Despesas  

  

As despesas gerais do IMMEL são custeadas pela parceria com a
AM&J, visto que os projetos são sazonais.

A metodologia de gestão utilizada pelo Instituto, mobiliza as
parcerias em cada localidade com transferência de conhecimento,
tecnologia e método de modo que a estrutura administrativa seja
pequena.

O volume de rubrica impostos se destaca em decorrência do
recolhimento de tributos federais.



Lei de Incentivo - Rouanet
FECRIMMEL – Festival de Economia Criativa dos Municípios
Aprovado na Secretaria da Cultura, através da Lei de Rouanet, o
Festival para captação de Recursos. IMMEL conseguiu a Captação
em novembro-21, pelo Edital da Fundação Vale do Rio Doce. O
Projeto encontra-se em análise técnica na Cultura, para ajustes do
Orçamento, produção e realização no exercício seguinte.

 

PORTARIA N° 357, 22 DE JUNHO DE 2021

Mobilização de Recursos
Editais

Lei de Incentivo - Rouanet
Doações Recorrentes

  



Editais: 
Disponibilizado um colaborador para fazer o acompanhamento,
inscrição e apontamentos nos sites de publicação de editais e
chamadas, públicas e privadas.
No ano de 2021, o IMMEL foi inscrito em 12 projetos pelo aplicativo
PROSAS/BÚSSOLA dos quais obteve a aprovação em 1 projeto:
Fundação Vale do Rio Doce.
Esta atividade está em fase de aprendizado com uma possibilidade de
obter sucesso para a diversificação de recursos tão necessária para a
Organização.

 

Mobilização de Recursos
Editais

Lei de Incentivo - Rouanet
Doações Recorrentes

  

Doações Recorrentes:
No mês de novembro de 2021, o IMMEL assinou contrato com a
DOARE para iniciar o processo na plataforma de campanhas a
doação recorrente: https://doe.immel.org.br/ 

 



 

AGRADECIMENTO VOA AMBEV
Mentoria

VOA AMBEV
Em fevereiro de 2021, iniciada a Mentoria junto ao VOA-AMBEV com
a participação de todos os envolvidos do IMMEL e os 2 mentores.
Durante o ano, a equipe do IMMEL recebeu as informações e
instruções necessárias para a obtenção dos Selos de Confiança,
Transparência, e Gestão.

Os conhecimentos adquiridos em 2021 nos fizeram dar passos
importantes para o engrandecimento do IMMEL em sua gestão de
negócios, pessoas e processos bem como para  a Mobilização de
Recursos privados, públicos e recorrentes, com a inscrição em 12
editais de chamadas para Projetos, sendo contemplado em 1 edital. 
Aqui queremos deixar registrado o valor que o IMMEL recebeu pela
dedicação dos Mentores do VOA em todo o período, 2020 e 2021.
Temos consciência da necessária manutenção e desenvolvimento do
aprendizado que nos foi passado e  o IMMEL assume este
compromisso com o seu Conselho, Diretoria e todos os parceiros e
colaboradores.

Salvador Ba., 31.12.2021

A Diretoria.


