
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

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

 
 
Dados referenciais de Agosto/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  
(01/08) 

 
SEMANA  

(03/08 a 07/08) 

 
SEMANA  

(10/08 a 14/08) 

           
SEMANA 

(17/08 a 21/08) 

 
SEMANA 

(24/08 a 31/08) 

PUBLICAÇÕES 0 02 09 46 41 

ACOMPANHAMENTO 
FAMILIAR TELEFÔNICO 

0 
 

47 109 51 106 

ATENDIMENTO FAMILIAR 
ALIMENTAR ESSENCIAL 

0 
0 20 0 96 

ATENDIMENTO FAMILIAR 
ALIMENTAR EXTRA 

0 
0 20 0 96 

ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

EMERGENCIAL 
0 

3 
 0 0 

 

 
0 

VISITAS DOMICILIARES 0 0 0 0 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 e usuários residentes no território de 

abrangência dos CRAS. 



Durante o mês de agosto, foram atendidos 31 usuários do SCFV para crianças do território Jardim Novo Horizonte, 10 

usuários adolescentes, 18 mulheres que fazem parte de outros projetos desenvolvidos pela Associação na unidade Bom Pastor 

Novo Horizonte, 21 usuários crianças e adolescentes e 15 usuários idosos, ambos do SCFV do território do Santa Gertrudes. 

Além destes, também foi realizado acompanhamento a uma família residente no território do Jardim Novo Horizonte, mas que 

não fazem parte das atividades oferecidas pela Bom Pastor. Um dos membros da família procurou o Serviço relatando situação 

de desemprego coletivo no núcleo familiar, onde a única renda da casa se concentrava no auxilio emergencial. 

 Ambos usuários atendidos 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. Todos os usuários atendidos receberam kit produto de higiene, limpeza e 2 máscaras para cada um. 

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

Coruja e frutas e legumes destinadas pelo Programa Mesa Brasil SESC Jundiaí.  

 

Atendimento Familiar Alimentar Extra 

Através das diversas destinações alimentícias realizadas por parceiros físicos e parceria contínua com o Programa Mesa 

Brasil SESC Jundiaí e Romanato Alimentos, a Associação conseguiu realizar de forma simultânea aos itens essenciais, algumas 

destinações extras ás famílias atendidas de acordo com os alimentos recebidos ao longo do mês. 

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

extras, partindo da característica de extensão familiar de cada núcleo, além da presença majoritária de crianças e adolescentes 

em cada família. Diante da identificação destas características, foram realizados os seguintes atendimentos alimentares extras: 

 20 usuários do grupo de mulheres do território do Novo Horizonte contemplados com pães, legumes, cafés e 

margarinas destinadas pelo Mesa Brasil SESC Jundiaí; 

 31 usuários crianças do SCFV do território do Jardim Novo Horizonte contemplados com bolachas recheadas, 

bolachas cream cracker e chocolates destinados pelo Mesa Brasil SESC Jundiaí e panetones destinados pela 

empresa Romanato Alimentos; 



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

cracker e chocolates destinados pelo Mesa Brasil SESC Jundiaí e panetones destinados pela empresa Romanato 

Alimentos; 

 18 mulheres usuárias do Jardim Novo Horizonte contemplados com bolachas recheadas, bolachas cream cracker 

destinadas pelo Mesa Brasil SESC Jundiaí e panetones destinados pela empresa Romanato Alimentos; 

 21 crianças e adolescentes do SCFV do território Santa Gertrudes contemplados com bolachas recheadas, 

bolachas cream cracker e chocolates destinados pelo Mesa Brasil SESC Jundiaí e panetones destinados pela 

empresa Romanato Alimentos; 

 15 idosos do SCFV do território Santa Gertrudes contemplados com bolachas recheadas, bolachas cream cracker 

e chocolates destinados pelo Mesa Brasil SESC Jundiaí 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 usuários 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 nos territórios atendidos. 

A partir desta alarmante situação, foi realizado via telefone 1 acompanhamento recorrente há uma usuária do grupo de 

mulheres do Jardim Novo Horizonte que contraiu o Covid-19. 

Além deste, também foi realizado um atendimento individual para informar uma mãe que havia solicitado um berço, que 

ela poderia vir retirar a destinação recebida.  



No meio do mês de agosto, a Associação recebeu a destinação de 30 cobertores da Prefeitura de Jundiaí, por meio da 

Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social, onde foram realizados levantamentos sociais com as famílias 

atendidas, para viabilizar a entrega para aquelas que mais necessitassem. Desta forma, foram entregues cobertores a 9 núcleos 

familiares extensos entre Santa Gertrudes e Novo Horizonte, que se encontravam em situação de vulnerabilidade e exposição 

física ao frio intenso na respectiva semana. 

Outra destinação realizada as famílias, foi a de camas, colchões e um armário. Também através de levantamento social, 

foram identificadas 8 famílias que não tinham estes utensílios em suas residências, e que por isso, foram contempladas com o 

recebimento destes. 

A partir de contato telefônico realizado no território do Santa Gertrudes, houve a necessidade de realizar encaminhamento 

de uma família ao Conselho Tutelar, devido relato de conflitos familiares. A família segue em acompanhamento pela equipe 

técnica e rede.  

Ao longo do mês, foram formados dois grupos no WhatsApp com usuários do território Novo Horizonte, inserindo 33 

famílias das crianças usuárias do SCFV em um grupo e 9 famílias dos adolescentes atendidos pela instituição no segundo grupo. 

Além destes, também foram formados grupos com 6 adolescentes do SCFV do Santa Gertrudes e 16 mulheres do Jardim Novo 

Horizonte, participantes do grupo de mulheres da Associação. Ambos os grupos possuem o objetivo de viabilizar o contato com 

as famílias, informando os dias e horários para retirada de cestas básicas e demais recados coletivos.  

A partir destes grupos, foram enviadas 36 mensagens, por meio da transmissão coletiva do WhatsApp, para os usuários 

do Serviço que ainda não haviam sido realizados contatos telefônicos, mas que de antemão, manifestaram interesse em participar 

do Sarau Virtual realizado pela instituição. Ao longo das ligações e mensagens realizadas, foi solicitado o envio dos vídeos com 

as apresentações dos segmentos que cada usuário se inscreveu.  

O grupo mencionado acima foi também utilizado no dia 26 de agosto para solicitar que as famílias retirassem a cesta 

básica direcionada pela Prefeitura de Jundiaí.  



Durante os dois últimos dias do mês, foram realizados contatos telefônicos a todas as famílias que participaram do Sarau, 

com a finalidade de agendar a retirada dos prêmios, parabeniza-los a respeito do importante resultado e contribuições obtidas 

para o Serviço e compreender quais foram os resultados do Sarau para cada usuário e sua família.  

 

Atendimento Presencial Emergencial 

 Não foram realizados atendimentos. 

 

Visitas Domiciliares 

Não foram realizados atendimentos. 

 

Ações Interativas – Plantão Bom Pastor 

 No mês de agosto, foram realizados dois vídeos para a atividade interativa “Plantão Bom Pastor”, que se configurou como 

o veículo de comunicação virtual desenvolvido com os usuários do SCFV dos territórios do Jardim Novo Horizonte e Santa 

Gertrudes para retratar a realidade local e do município.  

 As gravações aconteceram durante a primeira e segunda sexta-feira do mês (7/08 e 14/08), e se limitou a essas datas, 

exclusivamente por conta da execução de outro evento que envolveria as crianças, adolescentes, idosos e famílias. 

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

 Brincadeiras em Casa; 

 Acesso da População ao Sus; 

Dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos nos Plantões anteriores, a reportagem sobre “Brincadeiras em Casa” 

possuiu a finalidade de relatar a importância que o brincar proporciona ao desenvolvimento psicossocial das crianças e o quanto 

o período de pandemia pode ser importante para resgatar momentos de lazer em casa, seja sozinho ou junto a família 

(ressaltamos a importância do isolamento social e do contato exclusivo com pessoas que residem no mesmo espaço). Para 



dialogar sobre o assunto, o Plantão contou com duas entrevistas, uma delas gravada por uma usuária do Santa Gertrudes e a 

outra gravada por um usuário do Jardim Novo Horizonte, ambos do SCFV para crianças. 

O segundo Plantão trouxe a reportagem sobre “Acesso da População ao Sus”. A ideia construída neste plantão, foi a de 

publicizar o cotidiano dos usuários do Sistema Único de Saúde, sobretudo durante o momento atual, e relatar as bases do 

funcionamento deste Sistema enquanto política pública. Para fomentar este discurso, o Plantão trouxe duas entrevistas gravadas 

com mães dos usuários do SCFV para crianças do Jardim Novo Horizonte e Santa Gertrudes que relataram suas experiências 

individuais e de suas famílias a partir do uso dos serviços públicos oferecidos pelo SUS.  

 

Ações Interativas – Sarau Virtual Bom Pastor 

 

 A partir da conjuntura atual e diante da importância de seguir as medidas de isolamento e distanciamento social 

recomendadas pela OMS e discutidas com a Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social que regulamenta a 

execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos executados no município de Jundiaí, a Associação 

Acolhimento Bom Pastor readaptou as ações construídas para o Sarau que já eram desenvolvidas no período de atividades 

presenciais, com o intuito de construir formas de aproximação as famílias, através da ampliação das ações interativas de 

fortalecimento de vínculos que vem sendo executadas junto aos usuários de forma virtual. 

 Para isso, a equipe contatou todos os usuários que são atendidos pela Associação através do SCFV do Jardim Novo 

Horizonte e Santa Gertrudes e outros projetos, com a finalidade de identificar se os mesmos se interessariam em participar do 

Sarau através do envio de vídeos contendo apresentações de algum conteúdo produzido por eles e que os mesmos tivessem 

habilidades. Diante disto, foi dialogado com os usuários interessados e articulado com suas famílias durante o final do mês de 

julho e início de agosto, estruturando ações que facilitassem o contato dos usuários com a proposta e também com família que 

o cerca.   

 A partir da realidade de cada usuário contatado, foi construído de forma interna pela equipe técnica, o regulamento de 

participação, contendo todas as informações necessárias para a apresentação dos vídeos. Dentre várias informações contidas 



nesse regulamento, pensou-se também em realizar uma votação para eleger os melhores vídeos, a partir de sua originalidade e 

criatividade. A ideia de caracterizar o evento como um “concurso” foi desenvolvida junto aos usuários. Tal estratégia foi importante 

pois mobilizou diversos atores importantes da família de cada usuário, que até então, nunca haviam sido acessados pelo Serviço. 

Para além disto, também foi possível perceber que houve uma articulação muito intensa entre o usuário e sua família nas redes 

sociais durante o período de votação, o que estimulou ainda mais o contato interpessoal entre família e fortaleceu a autoestima 

de muitos usuários que precisavam de elementos familiares para se perceberem de forma produtiva em seu meio social. 

 O processo de votação se deu de acordo com a separação dos vídeos enviados, considerando a faixa etária do usuário 

que o enviou e também a partir do tipo de segmento que o usuário estaria disposto a produzir seu vídeo.1  

 Durante todo evento, tivemos um total de 53 apresentações publicadas em nossa rede social “Facebook”. Destas 53, 

tivemos a participação de 48 usuários entre crianças, adolescentes, idosos e mulheres e um total de 12 famílias se apresentando 

diretamente no evento. Diante dessa grande adesão, a equipe se reuniu, e decidiu que todos os usuários que participaram do 

Sarau, seriam ganhadores dos prêmios (computadores e celulares destinados pela empresa ROCA). 

A proposta do Sarau Virtual foi a de que tanto as crianças, adolescentes, idosos e mulheres, pudessem ganhar autonomia 

e protagonismo, enredando sua própria história e legitimando o seu lugar de fala enquanto sujeito social e de si mesmo. 

Além disto, foi percebido que o evento estimulou a superação de situações de fragilidade de vínculos, onde diante de 

situações conflituosas, minimamente fortaleceu os laços entre os usuários e suas famílias enquanto uma rede protetiva de apoio, 

à medida em que na maioria dos vídeos enviados e em alguns relatos coletados, os usuários precisaram se articular com seu 

grupo familiar para realizar os ensaios, pensar no cenário, realizar a própria gravação em vídeo entre outros elementos explícitos 

e implícitos presentes em cada estruturação das apresentações. Importante ressaltar que esta não foi uma tarefa natural e 

simples para algumas famílias. Por vivenciarem situações de conflitos em casa, estas, precisaram romper dificuldades de 

relacionamento interpessoal para se articularem em prol do desenvolvimento das ações pensadas para o evento. 

                                                             
1 O regulamento do Sarau está disponível em sua íntegra no capítulo “ANEXO” deste relatório. 



A partir dos diálogos traçados, também foi possível identificar a ampliação de potencialidades vivenciadas por cada usuário 

que participou do evento e o desenvolvimento de habilidades de comunicação e do universo cultural a partir de cada 

apresentação construída. 

 O Sarau foi um evento que proporcionou as crianças, adolescentes e famílias um movimento muito importante de 

fortalecimento de laços e também foi muito importante para solidificar os vínculos entre comunidade, território e o Serviço. 

 

Reuniões 
 

14/08/2020 - Reunião com o CRAS Santa Gertrudes 

14/08/2020 - Reunião de Bloco (SCFV) 

19/08/2020 - Reunião CMAS (Aditamento do SCFV) 

21/08/2020 - Reunião com o CRAS Santa Gertrudes 

28/08/2020 - Reunião de Bloco (SCFV) 
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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 Agosto/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) 27.700,37R$                                                        

-R$                                                                    

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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 27.700,37R$                                                        

(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.

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 21,00R$                                                                

Aditamento II

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

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 27.679,37R$                                                        

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Aditamento III

-R$                                                                    

DATA PREVISTA PARA 

O REPASSE (2)

EXERCÍCIO: Agosto 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$                                                      

1
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Associação Acolhimento Bom Pastor

Jundiaí, 05 de Setembro de 2020

MARIA DE LOURDES SILVA CAZOTTI

Presidente

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 13.498,56R$                                                                            

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO -R$                                                                                        

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 13.498,56R$                                                                            

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 27.700,37R$                                                                            

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 14.201,81R$                                                                            

TOTAL 14.201,81R$               -R$                           14.201,81R$               14.201,81R$               -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) 14.201,81R$               -R$                           14.201,81R$               14.201,81R$               -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

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

-R$                                                                    

(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 22.132,80R$                                                        

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 11.066,40R$                                                        

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

10/08/2020 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) 22.132,80R$                                                        

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

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

03/08/2020 286492 11.066,40R$                                                        

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL

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

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: Agosto de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$
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Associação Acolhimento Bom Pastor

Jundiaí, 05 de Setembro 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)] 22.132,80R$                                                                            

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO -R$                                                                                        

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 22.132,80R$                                                                            

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 22.132,80R$                                                                            

(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
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Associação Acolhimento Bom Pastor

DATA 

DOCTO
DOC.

31/08/2020 Holerith

31/08/2020 Holerith

31/08/2020 Holerith

31/08/2020 GRF

31/08/2020 DARF

MARIA DE LOURDES SILVA CAZOTTI

Presidente

Educador Social

826,94 655,92

Elisandra Daniele de Lima Aux. Administrativo 1.712,52 1.712,47

1.564,00

Marina Candida da Cunha Fernandes Orientador Social 1.269,00 1.268,76

TOTAL 17.894,48 14.201,81

Coordenador Técnico 2.265,07
31/08/2020 Férias Rodrigo Pierobon Rodrigues

RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR TOTAL VALOR MUNICIPAL

Educador Social 2.424,83 2.346,00

5.400,68

31/08/2020
13º Sal. 

(Férias)
Rodrigo Pierobon Rodrigues

Coordenador Técnico
2.025,26

849,40

Educador Social 586,40

ANEXO II

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS

Total de Despesas Comprovadas: R$ 17.894,48

31/08/2020 Holerith Rodrigo Pierobon Rodrigues
Coordenador Técnico

4.131,88
1.698,80

Educador Social 1.173,00

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:

Numero Documentos Relacionados:  8

Bruna Cruz Eloi dos Reis
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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
36.876,28

03/08/20 286492 11.066,40 47.942,68

25/08/20 72020 99,00 47.843,68

28/08/20 Dev. Férias - Marina Candida (Pagto. Em Duplicidade - 04/2020) 237 1.184,18 49.027,86

28/08/20 Trasnferência Devolução Tarifas Bancárias (Ref. 01/2020 a 08/2020) 304393 729,50 49.757,36

31/08/20 1672 1.268,76 48.488,60

31/08/20 1673 1.698,80 46.789,80

31/08/20 Salário 08/2020 - Rodrigo Pierobon Rodrigues 1675 1.173,00 45.616,80

31/08/20 1676 1.712,47 43.904,33

31/08/20 1679 2.346,00 41.558,33

31/08/20 1681 81,99 41.476,34

31/08/20 1682 655,92 40.820,42

31/08/20 1697 2.265,07 38.555,35

31/08/20 1709 1.564,00 36.991,35

31/08/20 1711 849,40 36.141,95

31/08/20 1712 586,40 35.555,55

31/08/20 21,00 35.576,55

14.300,81 13.001,08 35.576,55

MARIA DE LOURDES SILVA CAZOTTI

Presidente

SALDO ANTERIOR

Rendimentos de Aplicações Financeiras

TOTAL

Jundiaí, 05 de Setembro de 2020

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Salário 08/2020 - Bruna Cruz Eloi dos Reis

Adiat. 1º Parc. 13º Salário Férias - Rodrigo Pierobon Rodrigues

Tarifa Bancária - Débito Cesta PJ 07/2020

DARF PIS sobre Folha - Ref. 08/2020

Guia de Recolhimento do FGTS - Ref. 08/2020

Responsáveis pela conveniada:

Banco:Caixa Economica Fedral

HISTÓRICO

Férias - Rodrigo Pierobon Rodrigues

Férias - Rodrigo Pierobon Rodrigues

Adiat. 1º Parc. 13º Salário Férias - Rodrigo Pierobon Rodrigues

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Salário 08/2020 - Elisandra Daniele de Lima

Salário 08/2020 - Marina Candida da Cunha Fernandes

Salário 08/2020 - Rodrigo Pierobon Rodrigues
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