RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Interessado: UGADS – Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social
Coordenador do Projeto: Rodrigo Pierobon Rodrigues – Psicólogo
Período: Março/2020
Dados referenciais de Março/2020
No mês referenciado, deu-se continuidade ao trabalho na Associação Acolhimento Bom Pastor tendo como objetivo o fortalecimento de vínculo e
o convívio familiar e comunitário. Atualmente possuímos uma parceria com a UGADS que contempla 100 vagas, destas, 40 são de crianças de 7 a 12
anos no bairro Novo Horizonte, divididos em dois grupos e 60 vagas são de crianças de 7 a 12, adolescentes de 16 e 17 e idosos no bairro Santa
Gertrudes, divididos em três grupos.
Realizamos um total de 33 atividades, divididas entre oficinas, rodas de conversa e ações. Dessas, 20 foram realizadas no bairro Novo Horizonte
e 13 foram realizadas no bairro Santa Gertrudes (CRAS).
O número de visitas domiciliares realizadas no mês foi 02.
Os atendimentos realizados pela equipe técnica na organização têm como objetivo acolher as demandas da comunidade e orientar a população
sobre os possíveis encaminhamentos para cada caso. Foram realizados 07 atendimentos.
As atividades de convívio realizadas durante o mês foram: Rodas de conversa sobre temas diversos, ações: cine pipoca, roda de leitura e
brincadeiras na biblioteca. Bazar de roupas (13/03 – Associação Bom Pastor – Santa Gertrudes). Todas as atividades realizadas com o público
pertencente a parceria teve como objetivo dar conta dos percursos previstos no plano de trabalho.
Durante o mês, no bairro Santa Gertrudes, se deu continuidade ao percurso com as crianças de 7 a 12 anos no CRAS. Ainda no bairro Santa
Gertrudes, durante o mês, foi dado continuidade, pela Bom Pastor em conjunto com o CRAS, na busca ativa para a formação dos grupos de crianças,
adolescentes e idosos pertencentes ao SCFV. O grupo de crianças está com adesão baixa, atualmente estamos com 12 crianças que frequentam
assiduamente o grupo socioeducativo. Foram realizadas reuniões com os CRAS de referência para que houvesse alinhamento quanto os casos
atendidos e estratégias de busca ativa e critérios de desligamento.
Com a continuidade da parceria, nossas atividades agora funcionam em unidade própria no bairro. As atividades continuaram ininterruptas.

Atividades SCFV – Novo Horizonte
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Quinta-feira
Preparação do local e da
atividade
Atividade de convívio –
Artesanato infantil Orientador
Atividade de convívio –
Artesanato infantil Orientador
Atividade de convívio –
Artesanato infantil Orientador
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Artesanato infantil Orientador
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Atividade de
convívio – Violão
Atividade de
convívio – Violão

Atividade de convívio –
Capoeira
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17h00 – 18h00
18h00 – 19h00
19h00 – 20h00
20h00 – 21h00

Atividade de
convívio – Karatê
Atividade de
convívio – Karatê

Atividade de
convívio – Karatê
Atividade de
convívio – Karatê

Sexta-feira
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Almoço
Reunião, Planejamento
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Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe

Sábado

Observação

Encontros realizados no mês de Março – Novo Horizonte – Grupo Bonde da
Felicidade
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo de 7 a 12 anos
Primeiro Percurso – Criação do coletivo
Semanas/Atividades

Encontro
Socioeducativo
Local: Bom Pastor

5ª Semana
03/03/2020

O que queremos?

6ª Semana
10/03/2020

Estratégias para o
sucesso do Coletivo

7ª Semana
8ª Semana

Descrição das Atividades
Com a finalidade de discutir e promover o processo reflexivo sobre os objetivos de vida que norteiam o
dia a dia dos sujeitos, o grupo foi convidado a refletir estando dispostos em círculo, sobre quais são as
diretrizes pessoais de cada usuário que os motivam diariamente. Durante as respostas dadas, foi
possível observar que os mesmos nunca ou pouco refletiram sobre esse aspecto de sua vida. A condução
dos assuntos mediados pela técnica, se deu através de falas lúdicas, facilitando a compreensão e o relato
dos membros. Observando as falas trazidas no início e no final do encontro, observou-se uma ampliação
no repertório dialético dos usuários, creditando-se o favorecimento do compartilhamento de vivências
de forma coletiva.
A partir do diálogo estabelecido no grupo anterior, o encontro foi enredado com a dinâmica “agarre
seus objetivos” com a finalidade de materializar ludicamente o diálogo até então estabelecido. Em
duplas, cada uma possuía entre si uma cadeira e uma bolinha de papel entre seu par. Estando atentos as
falas da técnica e de frente para sua dupla, o grupo precisaria tocar em tudo aquilo que fosse dito pela
mediadora “mãos nos pés/mãos na cabeça/mãos no ombro/mãos no joelho” entretanto, quando a
técnica dissesse – “mãos na bolinha”, o integrante do grupo que pegasse a bolinha na mão primeiro,
ganhava a rodada. Após diversas rodadas da dinâmica, o grupo foi convidado a refletir sobre os diversos
obstáculos que aparecem na vida dos sujeitos (mãos no joelho/mãos nos pés e etc) que por vezes,
atrapalham os mesmos de chegar em seus objetivos (mão na bolinha). No entanto, estabeleceu-se o
diálogo coletivo de que independente dos obstáculos encontrados ao longo da vida, é necessário
desenvolver estratégias pessoais para que metas sejam alcançadas e que foco e determinação são
chaves importantes para alcançar conquistas.
Atividades Suspensas.

Atividades suspensas – Plano de Trabalho Emergencial.

Encontros realizados no mês de Março– Novo Horizonte – Bonde do Varjão
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo de 7 a 12 anos
Primeiro Percurso – Criação do coletivo
Semanas/Atividades

Encontro
Socioeducativo
Local: Bom Pastor

5ª Semana
03/03/2020

O que queremos?

6ª Semana
10/03/2020

Estratégias para o
sucesso do Coletivo

7ª Semana
8ª Semana

Descrição das Atividades
Com a finalidade de discutir e promover o processo reflexivo sobre os objetivos de vida que norteiam o
dia a dia dos sujeitos, o grupo foi convidado a refletir estando dispostos em círculo, sobre quais são as
diretrizes pessoais de cada usuário que os motivam diariamente. As respostas trazidas pelos membros,
permitiu observar a semelhança entre os usuários do outro grupo, onde reflexões mais aprofundadas
como essa, eram muito pouco exploradas entre os sujeitos, o que evidenciou um repertório de fala inicial
mais empobrecido, mas que quando explorado de forma coletiva, permitiu a ampliação de perspectivas
de vida transcendentes a realidade coletiva de suas famílias e do território.
A partir do diálogo estabelecido no grupo anterior, o encontro foi enredado com a dinâmica “agarre seus
objetivos” com a finalidade de materializar ludicamente o diálogo até então estabelecido. Em duplas, cada
uma possuía entre si uma cadeira e uma bolinha de papel entre seu par. Estando atentos as falas da
técnica e de frente para sua dupla, o grupo precisaria tocar em tudo aquilo que fosse dito pela mediadora
“mãos nos pés/mãos na cabeça/mãos no ombro/mãos no joelho” entretanto, quando a técnica dissesse –
“mãos na bolinha”, o integrante do grupo que pegasse a bolinha na mão primeiro, ganhava a rodada.
Após diversas rodadas da dinâmica, o grupo foi convidado a refletir sobre os diversos obstáculos que
aparecem na vida dos sujeitos (mãos no joelho/mãos nos pés e etc) que por vezes, atrapalham os mesmos
de chegar em seus objetivos (mão na bolinha). No entanto, estabeleceu-se o diálogo coletivo de que
independente dos obstáculos encontrados ao longo da vida, é necessário desenvolver estratégias pessoais
para que metas sejam alcançadas e que foco e determinação são chaves importantes para alcançar
conquistas. Ao término da proposta, o grupo destacou positivamente algumas características deste
encontro que mais lhe chamaram atenção.
Atividades suspensas.
Atividades suspensas – Plano de Trabalho Emergencial.

Atividades SCFV – Santa Gertrudes

Segunda-feira
08h00 –
09h00
09h00 –
10h00

Oficina - CRAS
Tocar e Encantar

10h00 –
11h00

Oficina - CRAS
Tocar e Encantar

11h00 –
12h00

Oficina - CRAS
Tocar e Encantar

12h00 –
13h00

Almoço

13h00 –
14h00

Preparação do local e
da atividade

14h00 –
15h00
15h00 –
16h00
16h00 –
17h00
17h00 –
18h00

Grupo socioeducativo
– Renovando a vida Educador
Grupo socioeducativo
– Renovando a vida Educador
Grupo socioeducativo
– Renovando a vida Educador

Terça-feira
Preparação do local e
da atividade
Atividade de convívio
Artesanato – Crianças
Orientador
Atividade de convívio
Artesanato – Crianças
Orientador
Atividade de convívio
Artesanato – Crianças
Orientador

Quarta-feira
Preparação do local e
da atividade
Grupo socioeducativo
– Imaginação Educador
Grupo socioeducativo
– Imaginação Educador
Grupo socioeducativo
– Imaginação Educador

Quinta-feira
Preparação do local e
da atividade
Atividade de
convívio Artesanato
Idosos Orientador
Atividade de
convívio Artesanato
Idosos Orientador
Atividade de
convívio Artesanato
Idosos Orientador

Sexta-feira
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Oficina Coral – 8 a 11
anos
Prefeitura – Cultura
Oficina Coral – 8 a 11
anos
Prefeitura – Cultura
Oficina Coral – 8 a 11
anos
Prefeitura – Cultura

Grupo socioeducativo
– A Liga Top Educador
Grupo socioeducativo
– A Liga Top Educador
Atividade de
convívio – Teatro Educador
Atividade de
convívio – Teatro Educador

Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe

Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe

Sábado Observação

Encontros realizados no mês de Março – Santa Gertrudes – Bonde das Crianças
Bom Pastor
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Crianças 07 a 12
Primeiro Percurso – Criação do coletivo
Semanas/Atividades

Encontro Socioeducativo
Local: Bom Pastor

5ª Semana
05/03/2020

O que queremos?

6ª Semana
12/03/2020

Estratégias para o sucesso
do Coletivo

Descrição das Atividades
Com a finalidade de discutir e promover o processo reflexivo sobre os objetivos de vida que norteiam o dia a dia dos
sujeitos, o grupo foi convidado a refletir estando dispostos em círculo, sobre quais são as diretrizes pessoais de cada
usuário que os motivam diariamente. A partir das experiências de vida pessoais de cada membro e das características
de cada núcleo familiar aos quais pertencem, cada usuário trouxe elementos que descreveram as expectativas para
suas vidas. Inicialmente de forma individual e posteriormente de forma coletiva, observou-se que majoritariamente os
membros já haviam refletido sobre tais processos e possuíam estratégias claras para alcançar suas metas. No entanto,
alguns usuários que também trouxeram relatos de outras construções familiares com vínculos cindidos existentes,
tiveram dificuldades para dialogar sobre as expectativas para suas vidas. O grupo foi marcado por reflexões
importantes sobre si e sobre o coletivo, o que permitiu desenvolver construções grupais que terão continuidade nos
demais encontros.
A partir do diálogo estabelecido no grupo anterior, o encontro foi enredado com a dinâmica “agarre seus objetivos”
com a finalidade de materializar ludicamente o diálogo até então estabelecido. Em duplas, cada uma possuía entre si
uma cadeira e uma bolinha de papel entre seu par. Estando atentos as falas da técnica e de frente para sua dupla, o
grupo precisaria tocar em tudo aquilo que fosse dito pela mediadora “mãos nos pés/mãos na cabeça/mãos no
ombro/mãos no joelho” entretanto, quando a técnica dissesse – “mãos na bolinha”, o integrante do grupo que
pegasse a bolinha na mão primeiro, ganhava a rodada. Após diversas rodadas da dinâmica, o grupo foi convidado a
refletir sobre os diversos obstáculos que aparecem na vida dos sujeitos (mãos no joelho/mãos nos pés e etc) que por
vezes, atrapalham os mesmos de chegar em seus objetivos (mão na bolinha). No entanto, estabeleceu-se o diálogo
coletivo de que independente dos obstáculos encontrados ao longo da vida, é necessário desenvolver estratégias
pessoais para que metas sejam alcançadas e que foco e determinação são chaves importantes para alcançar
conquistas. O grupo respondeu a atividade de forma positiva, e a todo momento, os usuários auxiliaram uns aos
outros demonstrando parceria para a realização da atividade proposta.

7ª Semana

Atividades suspensas.

8ª Semana

Atividades suspensas – Plano de Trabalho Emergencial

Encontros realizados no mês de Março – Santa Gertrudes – Os Comédias do
Momento
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Adolescentes 16 e 17

Primeiro Percurso – Criação do coletivo
Semanas/Atividades

Encontro
Socioeducativo
Local: Bom Pastor

5ª Semana
05/03/2020

O que Queremos?

6ª Semana
12/03/2020

Estratégias para o
sucesso do Coletivo

Descrição das Atividades
Neste encontro, o grupo disposto em círculo, foi convidado a refletir sobre objetivos de vida e sobre quais são as
expectativas dos mesmos em relação as metas a serem alcançadas com o grupo. Possuindo repertório de fala mais coeso,
vários relatos surgiram ao longo do encontro sobre suas expectativas enquanto sujeitos e enquanto coletivo do SCFV.
Conforme as falas eram trazidas, os membros também entravam em contato com as perspectivas dos outros membros, o
que permitiu com que cada usuário alimentasse as suas próprias metas e potencializasse algumas reflexões por ângulos
que até então, não haviam sido explorados pelos mesmos. O encontro demonstrou importância para os membros e
reproduziu elementos importantes para serem ampliados nos próximos dias.
A partir do diálogo estabelecido no grupo anterior, o encontro foi enredado com a dinâmica “agarre seus objetivos” com a
finalidade de materializar o diálogo até então estabelecido. Em trios, cada qual possuía entre si uma cadeira e uma bolinha
de papel. Estando atentos as falas da técnica e de frente ao trio, o grupo precisaria tocar em tudo aquilo que fosse dito
pela mediadora “mãos nos pés/mãos na cabeça/mãos no ombro/mãos no joelho” entretanto, quando a técnica dissesse –
“mãos na bolinha”, o integrante do grupo que pegasse a bolinha na mão primeiro, ganhava a rodada. Após diversas
rodadas da dinâmica, o grupo foi convidado a refletir sobre os diversos obstáculos que aparecem na vida dos sujeitos
(mãos no joelho/mãos nos pés e etc.) que por vezes, atrapalham os mesmos de chegar em seus objetivos (mão na
bolinha). No entanto, estabeleceu-se o diálogo coletivo de que independente dos obstáculos encontrados ao longo da
vida, é necessário desenvolver estratégias pessoais para que metas sejam alcançadas e que foco e determinação são
chaves importantes para alcançar conquistas. Possuindo como característica do grupo o fato dos usuários serem
adolescentes, o que revela experiências de vida mais ampliadas em função de sua idade, os membros reproduziram
comportamentos ao longo da atividade mais complexos, trazendo elementos como competitividade e liderança como
marco de suas ações. Todas essas características foram sinalizadas pela mediadora, extraindo os elementos positivos de
tais comportamentos, mas também sinalizando alguns aspectos a serem trabalhados durante o desenvolvimento de
estratégias coletivas.

7ª Semana

Atividades suspensas.

8ª Semana

Atividades suspensas – Plano de Trabalho Emergencial.

Encontros realizados no mês de Março – Santa Gertrudes
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Descobrindo a Vida
Primeiro Percurso – Criação do coletivo
Semanas/Atividades

Encontro
Socioeducativo
Local: Bom Pastor

Descrição das Atividades
Nesse encontro participaram os novos membros que iniciaram no ano de 2020. Foram levantadas as demandas e
todos puderam expor os assuntos de interesse e como querem que tais assuntos sejam abordados e tratados. Foi
informado que teremos percursos e temas pré definidos para trabalhar e que os temas de interesse serão
acrescentados conforme necessidade e disponibilidade.
Para conseguirmos chegar no nosso objetivo ao final do ano de ter todos os idosos participando ativamente e com as
aquisições que o serviço de convivência necessita, elaboramos estratégias para que todos possam se sentir
contemplados nos temas e atividades do grupo.

1ª Semana
02/03/2019

O que queremos?

2ª Semana
09/03/2019

Estratégias para o
sucesso do Coletivo

3ª Semana

-

Atividades suspensas.

4ª Semana

-

Atividades suspensas – Plano de Trabalho Emergencial.

Descrição das atividades
No dia 11/03 proporcionamos uma Peça de Teatro para os assistidos dos bairros Novo Horizonte e Santa Gertrudes.
No dia 13/03 realizamos um bazar na Associação Bom Pastor para arrecadação de fundos para manter os trabalhos.
Participamos da reunião do CMDCA (13/03), para o acompanhamento das discussões sobre políticas públicas relacionadas ao nosso público
prioritário.
Os demais eventos foram suspendidos em razão do isolamento social estabelecido devido o cenário do COVID-19.

Planejamento para a partir da segunda quinzena de Março/2020
Nesse período mês todas as atividades desenvolvidas e atendimentos serão suspendidos, para fortalecimento do isolamento social. Outras
ações serão realizadas durante o período de isolamento com o objetivo de assistir as famílias.

PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL – COVID-19
NOVO HORIZONTE E SANTA GERTRUDES
Atendimento as Famílias durante o período de Isolamento Social - COVID-19
1ª SEMANA (16/03/2020 A 20/03/2020) – Equipe completa

Recebemos a notícia da necessidade do fechamento do atendimento presencial realizado pela instituição (SCFV) devido ao
agravamento pela epidemia do Covid-19. Fomos chamados para uma reunião conjunta na prefeitura com as outras instituições
que possuem parceria, onde definimos estratégias para atender a população em vulnerabilidade social nesse momento de
emergência.
Durante a primeira semana, realizamos reuniões entre a equipe para o traçado de estratégias, início de produções audiovisuais
para nossas redes sociais e mobilizamos as empresas e pessoas físicas que sempre colaboraram com a associação para que
nos ajudassem nesse momento. Tivemos um ótimo retorno e já durante a primeira semana recebemos algumas doações e
repassamos para as famílias que estavam necessitando.

2ª SEMANA (23/03/2020 A 27/03/2020) - Elisandra e Rodrigo

DESCRIÇÃO QUANTITATIVA
A – PUBLICAÇÕES (REDES SOCIAIS)
20 de março de 2020
Foi iniciada a campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza, através das Redes Sociais da
instituição e funcionários.
Facebook/Instagram/WhatsApp

23 de março de 2020
Foi realizada uma publicação com o objetivo de arrecadar de alimentos e produtos de higiene e limpeza, através das Redes
Sociais da instituição e funcionários.
Facebook/Instagram/WhatsApp
B – LIGAÇÕES (TELEFONE, WHATSAPP E MESSENGER)
Foram realizadas 51 ligações com o objetivo de mapear as famílias e categorizá-las em níveis de risco. Das ligações
realizadas 27 foram atendidas e 24 não foi possível o contato.
De acordo com o mapeamento foram identificadas:
03 Famílias em alto risco
12 Famílias em médio risco
02 Famílias em baixo risco

C – ATENDIMENTOS
Foram atendidas 18 famílias em situação de vulnerabilidade social.
Foram entregues cestas sendo:
Dia 23/03 - 7 Cestas de Frutas, verduras e legumes
Dia 24/03 - 1 Cesta de Frutas, verduras e legumes e 6 cestas de alimentos.
Dia 25/03 - 1 Cesta de Alimentos
Dia 26/03 - 1 Cesta de Alimentos
Dia 27/03 - 1 Cesta de Alimentos

3ª SEMANA (30/03/2020 A 03/04/2020) - Bruna e Marina
A – PUBLICAÇÕES (REDES SOCIAIS)
31 de março de 2020
Foi realizada uma publicação com o objetivo de arrecadar de alimentos e produtos de higiene e limpeza, através das Redes
Sociais da instituição e funcionários.
Facebook/Instagram/WhatsApp
B – LIGAÇÕES (TELEFONE, WHATSAPP E MESSENGER)
Foram realizadas 19 ligações com o objetivo de mapear as famílias e categorizá-las em níveis de risco. Das ligações
realizadas 13 foram atendidas e 6 não foi possível o contato.
C – ATENDIMENTOS
Foram atendidas 9 famílias em situação de vulnerabilidade social.

Foram entregues cestas sendo:
Dia 31/03 - 3 Cestas de Alimentos e produtos de higiene pessoal

DESCRIÇÃO QUALITATIVA

Para iniciar o plano de trabalho emergencial foi necessário realizar o levantamento dos dados das famílias cadastradas e
participantes das atividades realizadas na instituição e a partir destes dados foi realizado o mapeamento destas classificandoas em níveis de risco, considerando a vulnerabilidade econômica na qual se encontram e demais situações adversas nas quais
foram submetidas.
Iniciado o mapeamento observamos que a primeira semana já apresentou consequências negativas ocasionadas pela crise
provocada pelo cenário atual. Algumas famílias que tinham emprego informal foram prejudicadas com encerramento dos
trabalhos.
Porém de modo geral percebemos que a maioria das famílias não sofreram o impacto da crise, então realizamos a entrega
de cestas de frutas, verduras e legumes e cestas de alimentos arrecadados para as famílias classificadas em alto e médio
risco.
Simultaneamente realizamos campanhas de arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza utilizando os
veículos tecnológicos da instituição (Instagram, Facebook, WhatsApp e e-mail). A campanha mobilizou pessoas físicas e
jurídicas, e rapidamente conseguimos um número significativo de doações. Desta forma foi possível além das famílias
atendidas pela Bom Pastor, estabelecemos parceria com o CRAS do Jardim Novo Horizonte e assessoramos outras cinco
famílias encaminhadas pelo equipamento, com a entrega de cestas de alimentos.

Fotos

Associação Acolhimento Bom Pastor

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: Associação Acolhimento Bom Pastor
CNPJ: 04.115.907/0001-57
ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal do Varjão, nº 1641, Novo Horizonte, Jundiaí/SP, CEP 13.212-590
RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Priscila dos Santos Monteiro Santana
CPF: 334.124.368-28
OBJETO DO CONVÊNIO: Oferecer o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV de qualidade, para um total de 100
pessoas, divididas em 5 grupos com 20 participantes cada.
EXERCÍCIO: Março de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
DOCUMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 27/2018
Aditamento I
Aditamento II
Aditamento III

DATA

VIGÊNCIA

20/08/2018

Junho/18 a Maio/19

VALOR - R$
R$

132.796,92

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
NÚMERO DO
DATA PREVISTA PARA VALORES PREVISTOS
DATA DO REPASSE
DOCUMENTO DE
VALORES REPASSADOS (R$)
(R$)
O REPASSE (2)
CRÉDITO
10/03/2020
06/03/2020
00001
R$
11.066,40
11.066,40
10/04/2020
11.066,40
26/03/2020
00001
R$
11.066,40
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR
R$
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
R$
22.132,80
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
R$
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
R$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)
R$
22.132,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL

(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

R$
R$

22.132,80

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação de Acolhimento Bom Pastor vem indicar, na forma abaixo
detalhada as despesas incorridas e pagas no mês de Março/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
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Associação Acolhimento Bom Pastor
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL
DESPESAS
CONTABILIZADAS EM
DESPESAS
DESPESAS
TOTAL DAS DESPESAS
CATEGORIA OU
EXERCÍCIOS
CONTABILIZADAS
CONTABILIZADAS
PAGAS NESTE
FINALIDADE DA
ANTERIORES E
NESTE EXERCÍCIO E
NESTE EXERCÍCIO
EXERCÍCIO (R$)
DESPESA (8)
PAGAS NESTE
PAGAS NESTE
(R$)
(J=H+I)
EXERCÍCIO (R$)
EXERCÍCIO (R$) (I)
(H)
Recursos Humanos(5)
R$
7.287,10
R$
5.578,90 R$
5.578,90
Recursos Humanos(6)
R$
R$
R$
R$
TOTAL
R$
7.287,10 R$
R$
5.578,90 R$
5.578,90

DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCÍCIO A
PAGAR EM
EXERCÍCIOS
SEGUINTES (R$)
R$
R$
R$

1.708,20
1.708,20

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autonômos e pessoa juridica
(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como
DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve
aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou
multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as
respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da saúde.
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO
R$
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)
R$
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]
R$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO
R$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)
R$

22.132,80
5.578,90
16.553,90
16.553,90

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a
exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa ded trabalho, proprosto ao Órgão Público Convenente.
Jundiaí, 05 de Abril de 2020

Responsáveis pela conveniada:
PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA
Presidente
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ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: Associação Acolhimento Bom Pastor
CNPJ: 04.115.907/0001-57
ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal do Varjão, nº 1641, Novo Horizonte, Jundiaí/SP, CEP 13.212-590
RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Priscila dos Santos Monteiro Santana
CPF: 334.124.368-28
OBJETO DO CONVÊNIO: Oferecer o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV de qualidade, para um total de 100
pessoas, divididas em 5 grupos com 20 participantes cada.
EXERCÍCIO: Março de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
DOCUMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 27/2018
Aditamento I
Aditamento II
Aditamento III

DATA PREVISTA PARA
O REPASSE (2)

DATA

VIGÊNCIA

20/08/2018

Junho/18 a Maio/19

VALOR - R$
R$

132.796,92

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
NÚMERO DO
VALORES PREVISTOS
DATA DO REPASSE
DOCUMENTO DE
VALORES REPASSADOS (R$)
(R$)
CRÉDITO
R$
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL

(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

-

R$
R$
R$
R$
R$

25.344,60
63,72
25.408,32

R$
R$

25.408,32

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação de Acolhimento Bom Pastor vem indicar, na forma abaixo
detalhada as despesas incorridas e pagas no mês de Março/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
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Associação Acolhimento Bom Pastor
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL
DESPESAS
CONTABILIZADAS EM
DESPESAS
TOTAL DAS DESPESAS
DESPESAS
CATEGORIA OU
EXERCÍCIOS
CONTABILIZADAS
CONTABILIZADAS
PAGAS NESTE
ANTERIORES E
NESTE EXERCÍCIO E
FINALIDADE DA
NESTE EXERCÍCIO
EXERCÍCIO (R$)
PAGAS NESTE
PAGAS NESTE
DESPESA (8)
(J=H+I)
(R$)
EXERCÍCIO (R$)
EXERCÍCIO (R$) (I)
(H)
Recursos Humanos(5)
R$
R$
R$
R$
Recursos Humanos(6)
R$
R$
R$
R$
TOTAL
R$
R$
R$
R$
-

DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCÍCIO A
PAGAR EM
EXERCÍCIOS
SEGUINTES (R$)
R$
R$
R$

-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autonômos e pessoa juridica
(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como
DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve
aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou
multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as
respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da saúde.
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO
R$
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)
R$
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]
R$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO
R$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)
R$

25.408,32
25.408,32
25.408,32

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a
exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa ded trabalho, proprosto ao Órgão Público Convenente.
Jundiaí, 05 de Abril de 2020

Responsáveis pela conveniada:
PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA
Presidente
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ANEXO II
RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS
DATA
DOCTO
20/03/2020

DOC.

RAZÃO SOCIAL

NATUREZA OPERAÇÃO

VALOR TOTAL

VALOR MUNICIPAL

Férias

Marina Candida da Cunha Fernandes

Orientador Social

1.691,68

1.691,68

31/03/2020

Holerith

Marina Candida da Cunha Fernandes

Orientador Social

1.396,49

888,13

31/03/2020

Holerith

Elisandra Daniele de Lima

Aux. Administrativo

1.769,79

1.541,22

31/03/2020

Holerith

Bruna Cruz Eloi dos Reis

Educador Social

2.424,13

2.346,00

31/03/2020

GRF

Caixa Economica Federal

FGTS

949,67

728,95

31/03/2020

DARF

Receita Federal do Brasil

PIS sobre Folha

TOTAL

118,72

91,12

8.350,48

7.287,10

Numero Documentos Relacionados: 6
Total de Despesas Comprovadas: R$ 8.350,48

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo (a) ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO BOM PASTOR, sob as penas da LEI, que a documentação
acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Responsáveis pela conveniada:
PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA
Presidente
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ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO BOM PASTOR
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL DO VARJÃO, Nº 1641, NOVO HORIZONTE (VARJÃO), CEP 13212-590
MUNICIPIO: Jundiaí/SP
CONVÊNIO: Termo de Colaboração nº 27/2018
Número da Conta Bancária: Agência 4895 / Conta 521-8
Banco:Caixa Economica Fedral

DATA
06/03/20
25/03/20
26/03/20
31/03/20
31/03/20
31/03/20
31/03/20

HISTÓRICO
SALDO ANTERIOR
Prefeitura Municipal de Jundiaí
Tarifa Bancária - Débito Cesta PJ 02/2020
Prefeitura Municipal de Jundiaí
Salário 03/2020 - Bruna Cruz Eloi dos Reis
Férias - Marina Candida da Cunha Fernandes
Salário 03/2020 - Elisandra Daniele de Lima
Rendimentos de Aplicações Financeiras
TOTAL

Nº DOC

DÉBITO CRÉDITO

1
22020
1
128974
129101
129223

11.066,40

SALDO
25.170,79

99,00

36.237,19
36.138,19

11.066,40

47.204,59

2.346,00

44.858,59

1.691,68

43.166,91

1.541,22

41.625,69

5.677,90

63,72

41.689,41

22.196,52

41.689,41

Jundiaí, 05 de Abril de 2020

Responsáveis pela conveniada:
PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA
Presidente
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