
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

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

 
 
Dados referenciais de Julho/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  
(01/07 a 03/07) 

 
SEMANA  

(06/07 a 10/07) 

 
SEMANA  

(13/07 a 17/07) 

           
SEMANA 

(20/07 a 24/07) 

 
SEMANA 

(27/07 a 31/07) 

PUBLICAÇÕES 03 02 05 03 04 

ACOMPANHAMENTO 
FAMILIAR TELEFÔNICO 

22 35 92 81 130 

ATENDIMENTO FAMILIAR 
ALIMENTAR ESSENCIAL 

22 44 25 79 21 

ATENDIMENTO FAMILIAR 
ALIMENTAR EXTRA 

0 04 0 0 42 

ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

EMERGENCIAL 
0 03 0 03 0 

VISITAS DOMICILIARES 0 0 0 02 0 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIÇÃO QUALITATIVA 

 

Atendimento Familiar Alimentar Essencial 

A partir da continuidade aos acompanhamentos alimentares, foram realizadas as destinações direcionadas pela 

Prefeitura de Jundiaí através do Plano Emergencial de Distribuição de Alimentos a População em Situação de Vulnerabilidade, 

ás famílias acompanhadas prioritariamente pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos executados pela 

Associação, e consecutivamente aos usuários acompanhados pelos demais projetos desenvolvidos. 

Durante o mês de julho, foram atendidos 40 usuários do SCFV para crianças do território Jardim Novo Horizonte e 26 

usuários de outros projetos desenvolvidos pela Associação na unidade Bom Pastor Novo Horizonte (10 adolescentes e 16 

mulheres participantes do grupo de mulheres). 

  Ambos foram acompanhados a partir do levantamento social contínuo com os respectivos núcleos familiares e 

identificação de perda de renda e/ou situação de vulnerabilidade já existente, porém potencializada durante pandemia. 

Além das cestas básicas destinadas pela Prefeitura, também foram realizadas entregas outras cestas destinadas pelo 

Projeto Coruja, alimentos destinados pela campanha de arrecadação de itens essenciais do Supermercado Coopercica e frutas 

e legumes destinadas pelo Programa Mesa Brasil SESC Jundiaí.  

Iniciamos o mês realizando a entrega de um kit de legumes à uma mulher assistida da Bom Pastor por meio do Grupo 

de Mulheres que acontecia mensalmente, que não havia retirado no dia anterior juntamente com as demais.  

Nesse período trabalhamos nas montagens das cestas básicas e na organização do espaço. 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. Em sete casos em especiais, pelo fato delas ainda não participarem das nossas atividades, 

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, a maioria dos usuários retiram 

as cestas em nossa sede do bairro, porém houveram 4 exceções: 

 Em duas ocorrências os usuário fizeram parte do SCFV, porém por motivo de doença estão  afastados há vários meses. 

Estando em uma situação financeira delicada, pelo fato de desemprego na família, solicitaram uma ajuda. Diante dessa 

realidade vimos a necessidade do fornecimento de cestas-básicas e Kits higiene. Estes atendimentos, de forma excepcional, 

foram realizados no período das 17h00 ás 19h30. 

 Nas outras 2 ocorrências, tivemos a necessidade levar as cestas até as residências, pois não conseguimos entrar em 

contato. 

No dia 16/07 na sede do Bairro do Sta Gertrudes, fomos procurados por um familiar de duas usuárias do SCFV que são 

irmãs, e nos informou que ambas haviam contraído COVID-19 e estavam internadas há duas semanas.  

Após dois dia, voltou a entrar em contato conosco e nos informou que uma delas recebeu alta hospitalar e a outra, 

infelizmente veio a óbito.Diante desse fato, a equipe ficou comovida e solidaria com a família. Fizemos uma homenagem a ela 

por meio do nosso Jornal Informativo e em nossas mídias Sociais. 

 

Á partir das doações realizadas pelo Programa Mesa Brasil - SESC Jundiaí/SP, foram destinados kits de frutas e 

legumes para 23 famílias usuárias do SCFV no Jardim Novo Horizonte. 

 

Atendimento Familiar Alimentar Extra 

Mediante parceria com o Programa Mesa Brasil SESC Jundiaí e Romanato Alimentos, a Associação conseguiu 

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

A partir do levantamento social desenvolvido com as famílias, foi dada continuidade aos acompanhamentos de itens 

extras as famílias atendidas, que foram contabilizados a partir da extensão familiar de cada núcleo e da presença majoritária de 

crianças e adolescentes. A partir da identificação destas características, foram realizados os seguintes atendimentos 

alimentares extras: 



 16 usuários do grupo de mulheres do território do Novo Horizonte contemplados com bolachas, creme de cebola 

e polentas destinadas pelo Mesa Brasil SESC Jundiaí e salgadinhos destinados pela empresa Romanato 

Alimentos; 

 40 usuários crianças do SCFV do território do Jardim Novo Horizonte contemplados com doces Fini, bolachas 

recheadas e cream cracker, água de coco e amendoins destinadas pelo Mesa Brasil SESC Jundiaí e salgadinhos 

e panetones destinados pela empresa Romanato Alimentos; 

 10 adolescentes usuários do Jardim Novo Horizonte contemplados com doces Fini, bolachas recheadas e cream 

cracker, água de coco e amendoins destinadas pelo Mesa Brasil SESC Jundiaí e salgadinhos e panetones 

destinados pela empresa Romanato Alimentos; 

 

 

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 todos os acompanhamentos, foram realizadas orientações técnicas importantes para a manutenção do 

isolamento e distanciamento social, sobretudo pela observação de que os moradores especificamente do Jardim Novo 

Horizonte estão afrouxando as medidas de proteção ao Covid-19 e pouco estão fazendo uso de máscaras ou o fazem de forma 

incorreta, o que consequentemente tem aumentado o número de contaminados no território. 

A partir desta alarmante situação, foram realizados via telefone 3 acompanhamentos recorrentes há mães de usuários 

do SCFV para crianças do Jardim Novo Horizonte que se contaminaram o Covid-19, destas, duas tiveram todo núcleo 

contaminado incluindo os usuários atendidos de forma direta pelo SCFV. 



Durante a última semana do mês, foram contatadas todas as famílias atendidas pelo SCFV do Novo Horizonte e Santa 

Gertrudes e demais atividades oferecidas pela Bom Pastor, com a finalidade de convida-los a participar da nova atividade 

interativa a ser desenvolvida pela Associação “Sarau Virtual” durante o mês de agosto.  

Foram realizados contatos com as mulheres participantes do Grupo de Mulheres através do Whatsapp para solicitar que 

retirassem suas doações. 

 

Atendimento Presencial Emergencial 

 Não foram realizados atendimentos. 

 

Visitas Domiciliares 

Foram realizadas duas visitas domiciliares à dois idosos com o objetivo de levar cesta de alimentos e kits de higiene e 

limpeza, pois estes não puderam retirar suas doações na data combinada. 

 

Ações Interativas 

 Durante o mês, deu-se início a atividade interativa “Plantão Bom Pastor” que foi construído de forma técnica, a partir da 

adaptação social frente a essa nova rotina ocasionada pelo contexto de pandemia. 

 Com a finalidade de se caracterizar como um canal informativo alusivo aos grandes veículos de telejornais nacionais, o 

Plantão passou a ser exibido semanalmente ás sextas-feiras ás 19h, contando com a apresentação jornalística fixa de uma 

usuária do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças do Jardim Novo Horizonte e entrevistas 

realizadas por outros usuários do mesmos Serviço. 

 O assunto semanal do Plantão é caracterizado pela elaboração da matéria pela equipe técnica e entregue juntamente 

com o cartaz feito à mão escrito “Plantão Bom Pastor” a apresentadora mirim fixa do Plantão, onde é estudado junto a ela de 

forma presencial e via chamada de vídeo o assunto a ser apresentado. Em sua casa, a usuária realiza as gravações junto a 

sua família seguindo o roteiro enviado, mas também, anexando impressões de autoria própria e envia os vídeos a serem 



editados para a técnica responsável pela execução da atividade. De forma simultânea, o assunto é trabalhado com outros 

usuários do Serviço de Convivência, e solicitado o envio do vídeo gravado pelos mesmos que se caracteriza como a entrevista 

da semana. 

Os temas trabalhados durante o mês de julho foram os seguintes:  

 Ações realizadas pela Bom Pastor em tempos de pandemia; 

 Distanciamento e Isolamento social; 

 Isolamento Social e Grupo de risco; 

 Amor em tempos de Quarentena; 

De forma introdutória, o primeiro Plantão teve a finalidade de relatar as ações executadas pela Bom Pastor durante o 

Plano de Trabalho Emergencial e os respectivos parceiros públicos e privados que tornaram essas ações possíveis, além de 

um vídeo gravado por uma mãe de um usuário do SCFV para crianças que relatou as suas experiências pessoais a partir do 

acesso a esses direitos sociais durante o período emergencial. O segundo Plantão teve o objetivo de conscientizar a 

população acerca da importância de seguir as medidas de proteção ao novo corona vírus, além de retratar a disseminação do 

vírus nos territórios do Jardim Novo Horizonte e Santa Gertrudes. O respectivo Plantão contou com vídeos enviados por dois 

usuários do SCFV para crianças do Jardim Novo Horizonte e Santa Gertrudes, que puderam relatar como tem sido suas rotinas 

nesse período de distanciamento social. 

O terceiro Plantão focou suas reportagens no público idoso, especialmente por conta dos atendimentos socioeducativos 

à idosos realizados no Santa Gertrudes e retratou a importância da proteção e do cuidado a esse público devido a maior 

suscetibilidade ao desenvolvimento de complicações em caso de contaminação. Nesta reportagem, contamos com um vídeo 

enviado por uma usuária do grupo de idosos do Santa Gertrudes que relatou como tem sido sua experiência pessoal a partir 

dessa nova realidade social. 

O quarto Plantão trouxe o relato sobre a importância do afeto em períodos em que o contato social está suspenso e da 

manutenção dos vínculos com aqueles que desempenham função de cuidado importante na vida das famílias, alusivo ao 

assunto, recebemos um vídeo produzido por um usuário do SCFV de crianças recitando uma poesia autoral. Além disto, com 



muito pesar, homenageamos a família de uma das idosas atendidas no grupo SCFV do Santa Gertrudes, que faleceu devido a 

Covid-19.  

A atividade interativa tem trazido uma repercussão muito positiva entre os usuários atendidos e tem sido uma importante 

ferramenta de protagonismo de autonomia infanto-juvenil, familiar e de idosos. Através do Plantão diversos usuários do SCFV 

incluindo a própria apresentadora mirim podem imprimir suas impressões pessoais acerca dos conteúdos trabalhados e 

compartilhar suas vivencias cotidianas com o coletivo. 

 

 
Atividades Formativas 
 
 Durante o mês de julho, tivemos a representação da Bom Pastor presente nas reuniões do CMDCA (03/07, 07/07 e 

31/07), para o acompanhamento das discussões sobre políticas públicas e políticas de enfrentamento relacionadas ao nosso 

público prioritário infanto-juvenil em contexto de pandemia. 
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Associação Acolhimento Bom Pastor

EXERCÍCIO: Julho de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 27/2018 20/08/2018 01/06/2018 à 31/05/2019 132.796,92R$                                                      

-R$                                                                    

DATA PREVISTA PARA 

O REPASSE (2)

210.261,20R$                                                      

VALORES PREVISTOS 

(R$)
DATA DO REPASSE

NÚMERO DO 

DOCUMENTO DE 

CRÉDITO

VALORES REPASSADOS (R$)

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 33,96R$                                                                

Aditamento II

Aditamento I 11/06/2019 01/06/2019 à 31/12/2020

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 36.582,35R$                                                        

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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

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.

-R$                                                                    

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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 36.616,31R$                                                        

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

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

(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 36.616,31R$                                                        

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

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 Agosto de 2020

MARIA DE LOURDES SILVA CAZOTTI

Presidente

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$) 

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

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

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

(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 36.616,31R$                                                                            

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

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 27.679,37R$                                                                            

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO -R$                                                                                        

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 27.679,37R$                                                                            

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:
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Associação Acolhimento Bom Pastor

Aditamento I 11/06/2019 01/06/2019 à 31/12/2020 210.261,20R$                                                      

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 01/06/2018 à 31/05/2019 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: Julho de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$

Aditamento III

NÚMERO DO 

DOCUMENTO DE 

CRÉDITO

VALORES REPASSADOS (R$)

Aditamento II

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA 

O REPASSE (2)

VALORES PREVISTOS 

(R$)
DATA DO REPASSE

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR -R$                                                                    

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 11.066,40R$                                                        

10/07/2020 11.066,40

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 11.066,40R$                                                        

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

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

03/07/2020 286492 11.066,40R$                                                        

(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 Julho/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) 11.066,40R$                                                        

3

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 Agosto de 2020

MARIA DE LOURDES SILVA CAZOTTI

Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

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$) 

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 11.066,40R$                                                                            

(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.

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)] 11.066,40R$                                                                            

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO -R$                                                                                        

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 11.066,40R$                                                                            
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Associação Acolhimento Bom Pastor

DATA 

DOCTO
DOC.

30/07/2020 Holerith

30/07/2020 Holerith

30/07/2020 Holerith

30/07/2020 GRF

30/07/2020 DARF

MARIA DE LOURDES SILVA CAZOTTI

Presidente

Caixa Economica Federal FGTS

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

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:

Total de Despesas Comprovadas: R$ 10.468,52

1.173,00

Marina Candida da Cunha Fernandes Orientador Social 1.269,13 1.268,76

ANEXO II

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS

TOTAL 10.468,52 8.936,94

Coordenador Técnico 1.698,80
30/07/2020 Holerith Rodrigo Pierobon Rodrigues

Numero Documentos Relacionados: 6

Bruna Cruz Eloi dos Reis Educador Social 2.424,03 2.346,00

4.132,49

RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR TOTAL VALOR MUNICIPAL

Educador Social

826,94 655,92

Elisandra Daniele de Lima Aux. Administrativo 1.712,56 1.712,47
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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
34.811,86

03/07/20 286492 11.066,40 45.878,26

27/07/20 62020 99,00 45.779,26

30/07/20 Salário 07/2020 - Rodrigo Pierobon Rodrigues 11863 1.173,00 44.606,26

30/07/20 11864 1.268,76 43.337,50

30/07/20 11865 1.698,80 41.638,70

30/07/20 11866 1.712,47 39.926,23

30/07/20 11867 2.346,00 37.580,23

30/07/20 11868 655,92 36.924,31

30/07/20 11869 81,99 36.842,32

30/07/20 33,96 36.876,28

9.035,94 11.100,36 36.876,28

MARIA DE LOURDES SILVA CAZOTTI

Presidente

Guia de Recolhimento do FGTS - Ref. 07/2020

DARF PIS sobre Folha - Ref. 07/2020

Tarifa Bancária - Débito Cesta PJ 06/2020

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Salário 07/2020 - Marina Candida da Cunha Fernandes

Salário 07/2020 - Rodrigo Pierobon Rodrigues

Salário 07/2020 - Bruna Cruz Eloi dos Reis

HISTÓRICO

SALDO ANTERIOR

Rendimentos de Aplicações Financeiras

TOTAL

Jundiaí, 05 de Agosto de 2020

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Salário 07/2020 - Elisandra Daniele de Lima

Responsáveis pela conveniada:

Banco:Caixa Economica Fedral
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