
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Final 

 
Interessado: UGADS – Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social 
Coordenador do Projeto: Rodrigo Pierobon Rodrigues – Psicólogo  
Período: Maio/2020 

 
 
Dados referenciais de Maio/2020 
 

No mês referenciado, deu-se continuidade as atividades estabelecidas no Plano de Trabalho Emergencial, com a finalidade de potencializar o 
fortalecimento do Isolamento Social e realizar atendimentos emergenciais no combate aos desdobramentos sociais ocasionados pelo COVID-19. 
  Desta forma, segue suspensas as atividades grupais estabelecidas pelo SCFV, no entanto, a Associação Acolhimento Bom Pastor em parceria 
com UGADS segue desenvolvendo atendimentos a 40 crianças de 7 a 12 anos no bairro Novo Horizonte divididas em dois grupos, crianças de 7 a 12 
anos, adolescentes de 16 e 17 anos e idosos, todos esses referenciados no bairro do Santa Gertrudes, totalizando três grupos no bairro descrito. 

 

 

 

PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL –COVID 19 

NOVO HORIZONTE E SANTA GERTRUDES 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO QUANTITATIVA 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 
SEMANA 
(01/05) 

SEMANA 
(04/05 a 08/05) 

SEMANA 
(11/05 a 15/05) 

SEMANA 
(18/05 a 22/05) 

SEMANA 
(25/05 a 29/05) 

PUBLICAÇÕES 2 5 5 13 5 

ACOMPANHAMENTO 
FAMILIAR TELEFÔNICO 

0 14 65 28 63 

ATENDIMENTO FAMILIAR 
ALIMENTAR ESSENCIAL 

0 9 48 0 3 

ATENDIMENTO FAMILIAR 
ALIMENTAR EXTRA 

0 50 14 80 54 

ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

EMERGENCIAL 
0 0 5 0 2 

VISITAS DOMICILIARES 0 0 0 0 6 

 

DESCRIÇÃO QUALITATIVA 

 

Atendimento Familiar Alimentar Essencial 

 

Durante o respectivo mês, deu-se continuidade aos acompanhamentos alimentares realizados as famílias atendidas nos territórios do 

Jardim Novo Horizonte e Santa Gertrudes, atendendo de forma prioritária os núcleos familiares dos usuários participantes do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos e de forma secundária mediante levantamento social, os demais usuários dos projetos 

desenvolvidos pela equipe técnica da Associação Acolhimento Bom Pastor, através das cestas de alimentos encaminhadas pela parceria 

com Prefeitura de Jundiaí estabelecida por meio da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social de Jundiaí. Além destes 

itens, para complementar a alimentação essencial de nossos usuários, a Associação foi contemplada com o recurso disponibilizado pelo 

Edital Emergencial da Fundafresp- Afresp, que permitiu atender as famílias de todos os usuários do SCFV e projetos desenvolvidos, a 

partir da entrega e 1 frango congelado, 1 cartela de ovos e kit legumes e frutas (repolho, cebola, beterraba, mexerica, laranja e melão). É 

válido destacar que esse acompanhamento foi realizado para cada núcleo familiar no período de uma vez durante o mês de maio e  terá 

continuidade enquanto houver recurso disponível. No entanto, todas as entregas essenciais realizadas foram flexíveis considerando a 

extensão familiar de cada beneficiário atendido de forma direta pela Associação. Considerado isso, o equipamento atende 



aproximadamente 20 famílias extensas, possuindo um número mínimo de 7 membros por família, o que definiu um acompanhamento 

familiar mais ampliado, distribuindo a periodicidade do atendimento de forma quinzenal as respectivas famílias descritas. Além das famílias 

acompanhadas de forma regular pela Associação, também foram mediadas as entregas de cestas de alimentos aos usuários 

encaminhados pelo CRAS Jardim Novo Horizonte, considerando a facilidade de acesso relacionada a localização da Associação 

Acolhimento Bom Pastor á 30 usuários acompanhados pelo CRAS.  

No mês de maio contamos com a destinação de cestas básicas, produtos de higiene/limpeza e ração para os animais, enviados pela 

Prefeitura de Jundiaí a partir do Plano Emergencial de Distribuição de Alimentos à População em Situação de Vulnerabilidade. Estes itens 

foram distribuídos para as famílias dos usuários participantes das atividades oferecidas pela Associação Acolhimento Bom Pastor em 

parceria com o CRAS Novo Horizonte e Santa Gertrudes. 

O mapeamento para classificação de risco social continuou sendo realizado e a partir deste foi possível dar continuidade aos 

atendimentos dos usuários do SCFV e participantes dos demais projetos da Bom Pastor, como o grupo de mulheres que é realizado uma 

vez por mês e se mantém suspenso devido à situação de isolamento.  

 

Atendimento Familiar Alimentar Extra 

 

Através da parceria estabelecida com programas e ações públicas, privadas e doadores físicos, a Associação conseguiu 

complementar suas entregas de alimentos essenciais com algumas destinações extras que foram doadas ao longo do mês. 

A partir do mapeamento de risco social realizado nos meses anteriores, foram identificadas algumas famílias que tiveram perda de 

renda por conta do cenário atual e famílias que tiveram as vulnerabilidades socioeconômicas potencializadas durante o mês. A partir da 

identificação destes núcleos, foi realizado o atendimento a 15 núcleos familiares do território do Jardim Novo Horizonte com chicória, 

bananas e feijões destinados pelo SAICA Casa de Nazaré e bananas destinados pelo Mesa Brasil a 23 usuários do Santa Gertrudes. 

A todos usuários referenciados no SCFV e demais projetos da Associação foram entregues: 

  Pães destinados pela Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho (toda semana de terça à sexta-feira) 

 salgadinhos destinados pela Romanato Alimentos (4 vezes durante o mês) 

 Bebida láctea achocolatada destinadas pelo Mesa Brasil SESC Jundiaí e Fundo Social de Solidariedade (4 vezes durante o mês) 

 Bolachas recheadas destinadas pelo Mesa Brasil SESC Jundiaí (2 vezes durante o mês)  

Além da parceria estabelecida com o Mesa Brasil SESC Jundiaí, que tem realizado doações de itens extras para complementar as 

cestas dos usuários, como verduras, legumes, frutas, bolachas, chocolates, etc. Sendo destinados prioritariamente para os usuários do 

SCVF á partir do mapeamento de risco social e identificação de perda de renda ocasionada pela pandemia. 

 

Acompanhamento Familiar Telefônico 

 

A partir de escuta técnica qualificada, utilizando meios de comunicação telefônicos e digitais, os acompanhamentos foram 

realizados ao longo do mês de forma periódica, considerando a suscetibilidade de exposição de risco social de cada usuário atendido de 

forma direta pela Associação. 



Durante os acompanhamentos, foram identificados que as características das famílias e dos territórios foram se alterando ao longo 

da semana. Os impactos desenvolvidos pelo Covid-19 que até então eram exclusivamente sociais, transcenderam de formato, e as 

complicações específicas de saúde começaram a emergir nos territórios e alcançaram alguns de nossos usuários. 

A partir disso, foram realizados acompanhamentos frequentes específicos com a mãe de um usuário do grupo de crianças do 

SCFV do Jardim Novo Horizonte e uma mãe de um usuário adolescente do SCFV do Santa Gertrudes, que contraíram o novo coronavírus 

e que emocionalmente estavam com dificuldades de lidar com o impacto da doença na família. 

Foram então realizados os aportes emocionais específicos em cada contexto e orientações de isolamento social, este último, 

sobretudo com os familiares do usuário do Jardim Novo Horizonte, pois a criança atendida pelo SCFV foi vista transitando pelas ruas sem 

máscara de proteção ou a utilizando de forma incorreta, mesmo havendo contaminação (responsável direto) na família. A partir disto, 

ambas famílias seguem em acompanhamento recorrente pela equipe técnica da Associação. 

Além dos acompanhamentos telefônicos gerais estabelecidos a todos usuários beneficiários diretos das atividades executadas pelo 

equipamento, também foram realizados acompanhamentos a um usuário adolescente do SCFV do Santa Gertrudes que perdeu a sua avó 

(figura familiar importantíssima na qual era atribuída a referência materna), por complicações crônicas de saúde. O mesmo segue de forma 

assídua em acompanhamento pela equipe técnica de referência do Serviço. 

 Durante algumas ligações, alguns usuários trouxeram falas de agradecimento pelo acompanhamento familiar realizado, 

evidenciando que se não fossem as ações mediadas pelo Serviço, muitas famílias teriam dificuldades de manter a organização financeira 

e emocional da família. 

 

Atendimento Presencial Emergencial 

 

Como já destacado nas descrições dos meses anteriores, compreendendo que para além das questões atuais da pandemia que 

dificultam a organização da família, sobretudo, em territórios que vivenciam a desigualdade social mais profundamente, algumas outras 

questões estruturais também frutos da desigualdade social não deixaram de existir, ao contrário, foram potencializadas a medida em que 

além do vírus, a pandemia trouxe consigo dificuldades financeiras e de convivência familiar em contextos de vínculos fragilizados.  

 A partir disso, foram realizados alguns atendimentos diante da procura da família, com a finalidade de prestar auxílios no 

desenvolvimento de estratégias de mediação de conflitos familiares. Tais núcleos, seguiram em acompanhamento individual telefônico pós 

atendimento presencial. 

Além destes, também foi realizado atendimento a uma usuária que participa do grupo de mulheres da Associação, que procurou o 

equipamento relatando a perda de cobertores que era de uso de suas 4 netas (ambas dormem no mesmo colchão) pós chuva forte que se 

sucedeu nos dias anteriores a data do atendimento. A família foi assistida em sua necessidade e também segue em acompanhamento 

técnico pela Associação. 

 

 

 

 



Visitas Domiciliares 

 

Devido dificuldade de acesso de algumas famílias para busca dos alimentos destinados no Jardim Novo Horizonte e 

especificamente de 3 usuários do Santa Gertrudes que estavam com seus contatos telefônicos desatualizados tanto na Associação como 

também no CRAS Santa Gertrudes, foram realizadas visitas domiciliares para realizar entregas dos alimentos essenciais e extras, bem 

como solicitar número atualizado para possibilitar a continuidade aos acompanhamentos familiares telefônicos. 

 

Ações Essenciais Complementares 

 

A partir da segunda semana do mês de maio, foram realizados acompanhamentos via whatsapp com as famílias do SCFV e grupo 

de mulheres, com a finalidade de traçar diálogos e reflexões que sensibilizassem nossas famílias a participarem da construção de um 

ambiente familiar potente de cuidado e de proteção, garantindo então o desenvolvimento saudável de nossas crianças e adolescentes. 

Pensando nisso, para além das famílias, também foram pensadas estratégias de cuidado junto a crianças e adolescentes 

possibilitando a reflexão sobre seus direitos, instrumentalizando esses usuários, atribuindo-lhe protagonismo e considerando a legitimação 

dos seus lugares de fala. 

Através disso, todas as famílias, crianças e adolescentes acompanhadas foram convidadas a materializarem em vídeo suas 

reflexões sobre a importância da família, do afeto e cuidado, durante esse período de isolamento social. 

Outra ação realizada ao longo das primeiras semanas do mês, foi a entrega de livros infantis e infanto-juvenis as crianças e 

adolescentes (faixa etária de 4 á 18 anos) com a finalidade de estimular o desenvolvimento de processos psicológicos básicos do aparato 

cognitivo de nossas crianças e jovens, estimulando também a imaginação e a interação em família, este último, especificamente com as 

crianças menores de 7 anos que ainda não estão inseridas no processo de alfabetização regular. 

Também foi realizada outra ação complementar, através das destinações de máscaras de proteção caseiras realizadas por três 

pessoas físicas para a instituição, que possibilitou realizar a entrega de 200 máscaras a todos os usuários atendidos de forma direta pelo 

SCFV e demais projetos da Associação.  

 

DESCRIÇÃO QUALITATIVA – Marina – Orientadora Social 

 

Nesse período trabalhamos nas montagens das cestas básicas e na organização do espaço. Fizemos contatos com fornecedores para 

cotação de produtos alimentícios de primeiras necessidades que não constam nas cestas básicas. 

Reservamos momentos para retirar doações, por conta dos muitos  contatos que recebemos de pessoas interessadas em colaborar. 

Para as famílias do Novo horizonte que conseguimos entrar em contato, agendamos um dia para as mesmas retirarem as cestas 

básicas na entidade. Por conta das famílias que não conseguimos entrar em contato, as cestas foram entregues nas casas. Em dois casos 

em especial, pelo fato delas ainda não participarem das nossas atividades, apesar de já serem cadastradas, além de fornecermos as 

cestas básicas, vimos à necessidade de dar todas as orientações sobre os cuidados a serem tomados durante pandemia do COVID-19 e 

informá-las dos direitos e deveres que têm como usuárias de nossos serviços. 



Para famílias do Jardim Santa Gertrudes usamos os mesmos procedimentos de entrega, porém não ouve necessidade de entregas 

nas casas, pois todas as famílias foram retirá-las em nossa Sede do Bairro. 
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Associação Acolhimento Bom Pastor

(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.

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 Maio/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL -R$                                                                    

(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 27.620,30R$                                                        

11.066,40R$                                                        

11.066,40

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) -R$                                                                    

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 27.620,30R$                                                        

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

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: Maria de Lourdes Silva Cazotti

CPF: 196.571.998-83

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.

VALORES PREVISTOS 

(R$)
DATA DO REPASSE

NÚMERO DO 

DOCUMENTO DE 

CRÉDITO

VALORES REPASSADOS (R$)

10/05/2020

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS -R$                                                                    

Aditamento II

04/05/2020 00001 11.066,40R$                                                        

Aditamento I

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 16.553,90R$                                                        

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Aditamento III

-R$                                                                    

DATA PREVISTA PARA 

O REPASSE (2)

EXERCÍCIO: Maio de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 27/2018 20/08/2018 Junho/18 a Maio/19 132.796,92R$                                                      

1

Estrada Municipal do Varjão – Nº 1641 – Novo Horizonte – Jundiaí/SP – Tel: 11 4582 4163

CNPJ: 04.115.907/0001-57 – Inscrição Estadual Isenta



 

Associação Acolhimento Bom Pastor

Jundiaí, 05 de Junho de 2020

MARIA DE LOURDES SILVA CAZOTTI

Presidente

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 18.683,36R$                                                                            

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO -R$                                                                                        

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 18.683,36R$                                                                            

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.

Responsáveis pela conveniada:

(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 27.620,30R$                                                                            

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 8.936,94R$                                                                              

TOTAL 8.936,94R$                 -R$                           8.936,94R$                 8.936,94R$                 -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

Recursos Humanos(5) 8.936,94R$                 -R$                           8.936,94R$                 8.936,94R$                 -R$                           

Recursos Humanos(6) -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU 

FINALIDADE DA 

DESPESA (8)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO 

(R$) 

DESPESAS 

CONTABILIZADAS EM 

EXERCÍCIOS 

ANTERIORES E 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$)            

(H)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO E 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) (I)

TOTAL DAS DESPESAS 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) 

(J=H+I)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO A 

PAGAR EM 

EXERCÍCIOS 

SEGUINTES (R$) 
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Associação Acolhimento Bom Pastor

(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.

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 Maio/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL -R$                                                                    

(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 25.517,08R$                                                        

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 25.517,08R$                                                        

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 46,65R$                                                                

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) -R$                                                                    

Aditamento I

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 25.470,43R$                                                        

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO -R$                                                                    

-R$                                                                    

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA 

O REPASSE (2)

VALORES PREVISTOS 

(R$)
DATA DO REPASSE

NÚMERO DO 

DOCUMENTO DE 

CRÉDITO

VALORES REPASSADOS (R$)

Aditamento II

Aditamento III

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

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 27/2018 20/08/2018 Junho/18 a Maio/19 132.796,92R$                                                      

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Maria de Lourdes Silva Cazotti

CPF: 196.571.998-83

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: Maio de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$
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Associação Acolhimento Bom Pastor

Jundiaí, 05 de Junho de 2020

MARIA DE LOURDES SILVA CAZOTTI

Presidente

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.

Responsáveis pela conveniada:

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 25.517,08R$                                                                            

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO -R$                                                                                        

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 25.517,08R$                                                                            

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 25.517,08R$                                                                            

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -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.

TOTAL -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

Recursos Humanos(6) -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

Recursos Humanos(5) -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

CATEGORIA OU 

FINALIDADE DA 

DESPESA (8)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO 

(R$) 

DESPESAS 

CONTABILIZADAS EM 

EXERCÍCIOS 

ANTERIORES E 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$)            

(H)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO E 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) (I)

TOTAL DAS DESPESAS 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) 

(J=H+I)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO A 

PAGAR EM 

EXERCÍCIOS 

SEGUINTES (R$) 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

4

Estrada Municipal do Varjão – Nº 1641 – Novo Horizonte – Jundiaí/SP – Tel: 11 4582 4163

CNPJ: 04.115.907/0001-57 – Inscrição Estadual Isenta



 

Associação Acolhimento Bom Pastor

DATA 

DOCTO
DOC.

29/05/2020 Holerith

29/05/2020 Holerith

29/05/2020 Holerith

29/05/2020 GRF

29/05/2020 DARF

MARIA DE LOURDES SILVA CAZOTTI

Presidente

RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR TOTAL VALOR MUNICIPAL

Educador Social

826,94 655,92

Elisandra Daniele de Lima Aux. Administrativo 1.712,64 1.712,47

1.173,00

ANEXO II

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS

Marina Candida da Cunha Fernandes Orientador Social 1.269,39 1.268,76

Bruna Cruz Eloi dos Reis Educador Social 2.424,43 2.346,00

4.131,71

Caixa Economica Federal FGTS

Receita Federal do Brasil PIS sobre Folha 103,37 81,99

TOTAL 10.468,48 8.936,94

Coordenador Técnico 1.698,80
29/05/2020 Holerith Rodrigo Pierobon Rodrigues

Numero Documentos Relacionados: 6

Total de Despesas Comprovadas: R$ 10.468,48

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:
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Associação Acolhimento Bom Pastor

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

DATA Nº DOC DÉBITO CRÉDITO SALDO
30.704,68

04/05/20 1 11.066,40 41.771,08

25/05/20 42020 99,00 41.672,08

29/05/20 22379 1.268,76 40.403,32

29/05/20 Salário 05/2020 - Rodrigo Pierobon Rodrigues 22398 1.173,00 39.230,32

29/05/20 22431 1.698,80 37.531,52

29/05/20 107540 2.346,00 35.185,52

29/05/20 107541 655,92 34.529,60

29/05/20 107542 81,99 34.447,61

29/05/20 107543 1.712,47 32.735,14

29/05/20 46,65 32.781,79

9.035,94 11.113,05 32.781,79

MARIA DE LOURDES SILVA CAZOTTI

Presidente

SALDO ANTERIOR

Rendimentos de Aplicações Financeiras

TOTAL

Jundiaí, 05 de Junho de 2020

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Guia de Recolhimento do FGTS - Ref. 05/2020

Salário 05/2020 - Elisandra Daniele de Lima

Responsáveis pela conveniada:

Banco:Caixa Economica Fedral

HISTÓRICO

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Número da Conta Bancária: Agência 4895 / Conta 521-8

Salário 05/2020 - Marina Candida da Cunha Fernandes

Salário 05/2020 - Rodrigo Pierobon Rodrigues

Salário 05/2020 - Bruna Cruz Eloi dos Reis

DARF PIS sobre Folha - Ref. 05/2020

Tarifa Bancária - Débito Cesta PJ 04/2020
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