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

Dados referenciais de Outubro/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
PUBLICAÇÕES

SEMANA
(01/10 a 09/10)
2

SEMANA
(12/10 a 16/10)
3

SEMANA
(19/10 a 23/10)
4

SEMANA
(26/10 a 30/10)
4

76

134

73

98

42

104

0

42

104

0

0

0

0

0

0

0

0
1

0

ACOMPANHAMENTO
FAMILIAR TELEFÔNICO
ATENDIMENTO FAMILIAR
ALIMENTAR ESSENCIAL
ATENDIMENTO FAMILIAR
ALIMENTAR EXTRA
ATENDIMENTO
PRESENCIAL
EMERGENCIAL
VISITAS DOMICILIARES
ENCAMINHAMENTOS

0
0

DESCRIÇÃO QUALITATIVA

ATENDIMENTO FAMILIAR ALIMENTAR ESSENCIAL
Dada 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 outubro, foram atendidos 30 usuários do SCFV para crianças do território Jardim Novo Horizonte, 14
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 13 usuários idosos, ambos do SCFV do território do Santa Gertrudes.
Todos os usuários atendidos de forma regular pela Associação, foram acompanhados a partir do levantamento social contínuo
com os respectivos núcleos familiares. Diante da identificação de núcleo familiar extenso, foram realizadas destinações extras
de cestas a partir das campanhas de arrecadações realizadas pela Bom Pastor para famílias dos usuários do SCFV para crianças
e adolescentes do Novo Horizonte e Santa Gertrudes, bem como para as famílias das mulheres acompanhadas pelo grupo de
mulheres da Associação. Estes, receberam ao total duas cestas alimentares na segunda e terceira semana do mês
respectivamente e todos os usuários atendidos receberam kit produto de higiene e limpeza.
Além das cestas alimentares, as crianças e adolescentes do SCFV receberam 4 litros de leite por família e todos os usuários
do SCFV e demais projetos, receberam a destinação de 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 as famílias atendidas de acordo com os alimentos recebidos ao longo do mês.
Diante do levantamento social desenvolvido com as famílias, foi realizada a destinação de itens complementares de acordo
com extensão familiar de cada núcleo e da presença majoritária de crianças e adolescentes em cada família. Mediante
identificação destas características, foram realizados os seguintes atendimentos alimentares extras:


18 usuárias do grupo de mulheres do território do Novo Horizonte contemplados com pães, panetones e bolachas
destinadas pelo Mesa Brasil SESC Jundiaí;



30 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;



14 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;



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;



13 idosos do SCFV do território Santa Gertrudes contemplados com 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 a cada usuário atendido de forma direta pela Associação.
Ao longo de todo o mês foram realizados levantamentos sociais junto a todos os usuários atendidos pelo SCFV e demais
projetos da Associação, com a finalidade de identificar a realidade social atual de cada família atendida e realizar os aportes
emocionais importantes durante esse período em que não houveram acompanhamentos presenciais.
Durante todos os acompanhamentos, foram realizadas orientações técnicas para a manutenção do isolamento e
distanciamento social e foram realizados ao longo de outubro contatos telefônicos a todos os usuários do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos do Novo Horizonte e Santa Gertrudes, para realizar as entregas semanais das atividades interativas
e orientá-los quanto a sua elaboração.
Além destes, na segunda e terceira semana do mês foram realizados contatos telefônicos e via whatsapp para a retirada
de alimentos entregues a partir dos acompanhamentos socioassistenciais.
ATENDIMENTO PRESENCIAL EMERGENCIAL
Não foram realizados atendimentos.

VISITAS DOMICILIARES
Não foram realizados atendimentos.

ENCAMINHAMENTOS
No dia 23, após as entregas das cestas básicas no bairro Santa Gertrudes, uma mulher acompanhada por três crianças
procurou a Associação solicitando uma cesta de alimentos. Dessa forma, foi orientada a procurar o CRAS e assim encaminhada,
em razão das crianças que a acompanhavam e a mesma não serem usuárias do SCFV.
ATIVIDADES INTERATIVAS – SCFV
Caça-Tesouro
Ao longo da terceira semana do mês, foram entregues as crianças do SCFV dos territórios do Jardim Novo Horizonte e
Santa Gertrudes a brincadeira “caça-tesouro” para que fosse realizada junto a família. Todas as crianças vieram retirar a atividade
presencialmente o que facilitou as orientações referente a elaboração da atividade, no entanto, todas as crianças foram
novamente orientadas via telefone.
A tarefa da atividade consistiu em tornar as crianças mediadores da dinâmica na família. Cada criança recebeu uma ficha
de instruções que as orientavam a esconder os 6 corações coloridos que a elas foram entregues, em espaços diferentes da casa.
Cada coração possuía uma cor diferente, e cada cor, simbolizava uma ação diferente.
Após esconder cada coração, as crianças deveriam reunir os familiares em um espaço da casa e ler as dicas presentes
no manual de instruções de acordo com a ordem da descrição.
Juntos, as famílias tiveram a tarefa de encontrar cada coração na ordem solicitada pela criança.

Os resultados alcançados através da execução da atividade foram importantes para o objetivo do SCFV. Através do
feedback dos usuários e suas famílias, a atividade proporcionou o estreitamento da convivência social de cada núcleo familiar e
o fortalecimento os vínculos entre a criança e os moradores de sua casa.
Atividade em Família: Caça-tesouro1
Olá criançada, tudo bem com vocês?
Hoje iremos realizar uma brincadeira com a família de vocês!
A ideia é a seguinte: vocês estão vendo os corações de papel colorido que mandamos para vocês? Então, esconda cada um
deles em partes diferentes da casa. Esconda bem escondidinho!
Depois disso, pegue e ficha de instruções e reúna a sua família. Explique que eles irão ter que encontrar os corações que você
escondeu. Você precisará ler uma dica por vez e sua família precisará ouvir as instruções dadas por você com muita atenção e
encontrar o coração correspondente a dica dada. Mas atenção: Assim que você pedir para sua família encontrar um coração de
uma determinada cor, aguarde até ela encontrar! Espero que vocês se divirtam!
Olá família! Vai iniciar nossa brincadeira! Para que vocês consigam realizar a tarefa de encontrar o maior tesouro do
mundo é preciso prestar muita atenção nas orientações que vou te passar.
1) Para começar, é preciso que vocês saibam que são pessoas de muita sorte. Sorte por ter um lar e uma família, ainda que as
vezes, a gente fique chateado um com o outro. Para simbolizar isso, procure aqui em nossa casa o coração da sorte que
representa a cor AZUL.
2) Que alegria! Hoje poderia ser dia de festa! Pessoas como nossa família transmitem otimismo e alto astral. Parabéns mesmo.
Agora, com toda essa alegria procure o coração que representa a cor da alegria: VERDE.
3) O mundo inteiro clama por paz e vocês gratuitamente transmitem está tão grande riqueza. Parabéns! Vocês são pessoas que
quando não estão por perto, deixam muita saudade! Justamente por conta dessa paz, procure no espaço o coração que a
simboliza: AMARELO.
4) A beleza é algo muito bom. Ser bonito, é muito mais do que ter uma aparência legal. Ser bonito é ser feliz, é estar completo,
é transmitir amor e luz. Quem aqui se considera uma pessoa bonita? Justamente para representar essa beleza, procure aqui
em casa o coração que simboliza a cor: BRANCO
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Descrição da atividade Caça-Tesouro entregue as crianças.

5) Você sabe o que é ser atencioso? É cuidar das atividades diárias e das pessoas que a gente gosta com muita precisão. Por
isso, procure no espaço o coração que o simboliza a atenção na cor ROXO
6) Quem aqui de casa carrega a felicidade consigo, ainda que existam momentos de tristeza de vez enquanto? Todo mundo
fica triste as vezes. As vezes as pessoas nos magoam ou as vezes entendemos que fazemos coisas erradas e ficamos
chateados com nós mesmos por isso. Porém, os momentos bons existem, e é por conta desses momentos que precisamos
ter vontade de ir além. Representando essa felicidade, procure o coração que a representa: VERMELHA.
7) Todo mundo sabe o poder que possui um abraço? O abraço funciona como remédio! Isso mesmo! Parecido com aqueles
remédios que tomamos quando estamos doentes. Porém diferente da gripe, o abraço funciona como um medicamento que
alivia as dores da alma. Quem aqui já se sentiu muuuuuuuito triste e as vezes vontade até de sumir do mapa? Pois bem, se
pensarmos bem, todo mundo tem alguém que pode contar nos momentos de angústia. Nunca se esqueçam que aqui na
nossa casa somos uma FAMÍLIA, e onde existe família, precisa existir também muito amor.
Sendo dessa forma, o próximo coração que precisa ser encontrado está dentro de um abraço. Isso mesmo, só é possível
encontra-lo dando um abraço apertado em todo mundo aqui de casa. Não existe tesouro maior do que o amor de quem a
gente ama.
Nenhum coração bate tão forte, quanto o coração de quem a gente ama!
Mímica das Profissões
Ao longo da quarta semana do mês, foram entregues as crianças uma folha de sulfite contendo diferentes profissões. A
tarefa era que as crianças recortassem os nomes das profissões, dobrassem e colocassem em uma sacolinha ou copo para
depois sortear entre o grupo familiar. Após isso, cada membro da casa deveria realizar uma mímica para cada profissão sorteada,
levando em conta o repertório pessoal de cada membro.
Diante do feedback trazido pelos usuários, a atividade além de divertida, fez com que alguns membros da família que
comumente são ausentes do coletivo, participassem da atividade interagindo com todo o grupo familiar. Algumas crianças
relataram que foi muito positivo ter a participação dos pais na brincadeira, ação essa que não é comum na família.

Atividade em família: Mímica das Profissões2
OLÁ GALERINHA! A ATIVIDADE DESSA SEMANA ESTÁ BEM DIVERTIDA!
QUE TAL BRINCAR DE MÍMICA COM A FAMÍLIA? REÚNA TODO MUNDO EM CASA, E PEÇA PARA QUE UM DE CADA VEZ, ESCOLHA UM DOS
PAPEIS DOBRADOS, LEIA EM SILENCIO E FAÇA A MÍMICA PARA A QUE A FAMÍLIA ADIVINHE!
O TEMA É: PROFISSÃO!
SE DIVIRTAM!
MÉDICO

BABÁ

JUÍZ

CUIDADOR DE IDOSOS

PEDREIRO

ENGENHEIRO

PROFESSOR

ENFERMEIRO

ADVOGADA

REPÓRTER

AUXILIAR DE LIMPEZA

COZINHEIRO

RECEPCIONISTA

CANTORA

CABELEIREIRA

ATRIZ

PSICÓLOGA

JOGADOR DE FUTEBOL

ASSISTENTE SOCIAL

JARDINEIRO

AÇOUGUEIRO

SORVETEIRO

PADEIRO

CHURRASQUEIRO

COLETOR DE LIXO

ARQUITETO
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PILOTO DE AVIÃO

TAXISTA

EMPRESÁRIO

FEIRANTE

VETERINÁRIO

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Quem sou eu?
Durante as duas últimas semanas do mês, realizamos a entrega de uma atividade as crianças, onde em uma folha de
sulfite recortada em formato de árvore, os usuários entre 4 e 13 anos deveriam descrever quem são eles. Orientamos que nesta
folha/árvore fossem colocadas as características marcantes e claras sobre a personalidade que possuem, pois, essa atividade
resultaria em outra ação que a instituição organizou para o Natal deste ano. A ação consistiu em uma campanha de
apadrinhamento, onde baseados nesta atividade, foi desenvolvida uma carta de apresentação com a foto das crianças e enviadas
aos pretendentes a padrinhos, para que estes conhecessem as crianças a partir da perspectiva pessoal de personalidade descrita
por elas.
Árvore de Casa
A partir dos acompanhamentos telefônicos realizados aos jovens do SCFV, foi construída uma atividade para dialogar
sobre as características marcantes presentes em cada membro das famílias dos usuários.
Dessa forma, foi estruturada em uma folha de sulfite um recorte de árvore, e em cada copa, uma tarja com os nomes
referente a composição familiar específica de cada jovem atendido pelo SCFV. A proposta era que abaixo de cada tarja contendo
a representação dos papéis sociais presentes em sua casa, os usuários expusessem um adjetivo positivo e outro negativo
referente aos comportamentos de cada membro da família.
De forma lúdica, foi possível identificar como os jovens visualizam as pessoas de sua família na qual convivem diariamente
e consequentemente sua família como um todo.
Após a devolução das atividades, foi traçado um diálogo coletivo via grupo do whatsapp com os jovens, onde foi dialogado
sobre a qualidade das relações de cada núcleo familiar.

Cartas para Alguém
Com intuito de reaproximar os usuários do grupo socioeducativo de idosos uns dos outros devido ao isolamento social
ocasionado pelo Covid-19, foi realizado ao longo da terceira e quarta semana do mês a entrega de cartões em sulfite colorido
para os nossos usuários do grupo de idosos. A ideia era que sem destinatário específico, cada usuário pudesse escrever cartas
a alguém, relatando como está sendo sua rotina em casa e também escrever para outra pessoa, frases positivas que este quem
escreveu também gostaria de ouvir.
As orientações acerca da realização da atividade foram dadas de forma presencial e via telefone. Para aqueles que
possuem dificuldades com a escrita e/ou não possuem algum familiar com disponibilidade para auxiliar na elaboração da carta,
os técnicos se reuniram com os usuários via telefone e de forma presencial para ajudar na elaboração.
A atividade foi muito importante para o grupo de idosos. De acordo com o feedback trazido, foi um momento importante
de aproximação entre os usuários e também de aproximação com mundo externo, a partir da nova realidade de contato social.

Outubro Rosa
Sabendo que no mês de outubro a campanha contra o câncer de mama é impulsionada, utilizamos a mesma para realizar
uma atividade interativa com as mulheres usuárias do Serviço e projetos realizados pela Bom Pastor.
Tanto as mulheres atendidas por meio do grupo mensal que era desenvolvido no período anterior a pandemia, como as
mães e familiares das crianças e adolescentes que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e idosas
também usuárias deste Serviço, receberam um kit da campanha realizada.
O objetivo principal da campanha Outubro Rosa, foi conscientizar as mulheres acerca do autoexame, importante para
diagnóstico prévio do câncer de mama e maiores chances de tratamento. Portanto, realizamos a entrega de panfletos que
continham orientações sobre como fazer o autoexame e diálogos para compreender se as mulheres atendidas pela Associação
fazem acompanhamentos médicos regulares e se sabem os sinais de alerta para identificar alguma anormalidade na saúde de

sua mama. Juntamente com o panfleto de orientação entregamos o laço símbolo da campanha, na cor rosa buscando além de
trazê-las para perto da campanha, também fazê-las conscientizar outras mulheres dessa importância.
Para além das questões sobre a campanha do Outubro Rosa e considerando o momento que vivemos, em relação ao
COVID-19, foi realizada juntamente com esta ação a confecção e entrega de máscaras de proteção, também na cor rosa, para
todas as mulheres.
COMEMORAÇÃO
Em comemoração ao dia das crianças distribuímos kit de guloseimas montados a partir das doações destinadas pelo
Programa Mesa Brasil - SESC Jundiaí, contendo: balas, chocolates e bolachas. Além dos kits de guloseimas, foram arrecadados
brinquedos por meio do Pedal Solidário realizado pelo BikersClub. Ao total, realizamos entregas para 16 crianças participantes
do SCFV do bairro Santa Gertrudes e 57 crianças do Jardim Novo Horizonte.

EVENTOS
02/10/2020 – Reunião com CRAS Santa Gertrudes.
06/10/2020 – Curso Virtual de Capacitação: CMAS - Cáritas Diocesana de Jundiaí/SP.
09/10/2020 – Reunião do CMDCA.
09/10/2020 – Formações Conjuntas entre as OSC’s - Tema: Política Pública de Assistência Social.
29/10/2020 – Oficinas de Alinhamento Técnico sobre SCFV.

ANEXOS

Fotos da atividade Árvore de Casa realizada pelos Jovens do SCFV

Fotos da atividade Cartas para Alguém realizada pelos Idosos do SCFV

Fotos da atividade Mímica das Profissões realizada pelas Crianças do SCFV

Fotos da atividade Outubro Rosa realizada junto as mulheres

Fotos da atividade Caça-Tesouro realizada pelas Crianças do SCFV

Fotos da entrega da atividade “Quem sou eu? ”realizada as crianças de 4 a 13 anos

Fotos da entrega dos brinquedos - Dia das Crianças

Fotos do Jornal de Outubro – Bom Pastor

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: 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: Outubro de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
DOCUMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 27/2018
Aditamento I
Aditamento II
Aditamento III

DATA PREVISTA PARA
O REPASSE (2)

DATA

VIGÊNCIA

20/08/2018
11/06/2019

01/06/2018 à 31/05/2019
01/06/2019 à 31/12/2020

VALOR - R$
R$
R$

132.796,92
210.261,20

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
NÚMERO DO
VALORES PREVISTOS
DATA DO REPASSE
DOCUMENTO DE
VALORES REPASSADOS (R$)
(R$)
CRÉDITO

(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$
R$

7.297,21
12,13
7.309,34

R$
R$

7.309,34

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 Outubro/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$
7.309,34 R$
R$
7.309,34 R$
7.309,34
Recursos Humanos(6)
R$
R$
R$
R$
TOTAL
R$
7.309,34 R$
R$
7.309,34 R$
7.309,34

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$

7.309,34
7.309,34
-

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 Novembro de 2020

Responsáveis pela conveniada:
MARIA DE LOURDES SILVA CAZOTTI
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: 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: Outubro 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)
10/10/2020

DATA

VIGÊNCIA

20/08/2018
11/06/2019

01/06/2018 à 31/05/2019
01/06/2019 à 31/12/2020

VALOR - R$
R$
R$

132.796,92
210.261,20

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
NÚMERO DO
VALORES PREVISTOS
DATA DO REPASSE
DOCUMENTO DE
VALORES REPASSADOS (R$)
(R$)
CRÉDITO
11.066,40
05/10/2020
286492
R$
11.066,40
(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$

33.199,20
11.066,40
44.265,60

R$
R$

44.265,60

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 Outubro/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
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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$
1.627,60 R$
R$
1.627,60 R$
1.627,60
Recursos Humanos(6)
R$
R$
R$
R$
TOTAL
R$
1.627,60 R$
R$
1.627,60 R$
1.627,60

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$

44.265,60
1.627,60
42.638,00
42.638,00

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 Novembro de 2020

Responsáveis pela conveniada:
MARIA DE LOURDES SILVA CAZOTTI
Presidente
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ANEXO II
RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS
DATA
DOCTO

DOC.

30/10/2020

Holerith

Rodrigo Pierobon Rodrigues

30/10/2020

Holerith

Marina Candida da Cunha Fernandes

30/10/2020

Holerith

Elisandra Daniele de Lima

30/10/2020

Holerith

Bruna Cruz Eloi dos Reis

30/10/2020

GRF

Caixa Economica Federal

30/10/2020

DARF

Receita Federal do Brasil

RAZÃO SOCIAL

NATUREZA OPERAÇÃO
Coordenador Técnico
Educador Social

VALOR TOTAL
4.131,85

VALOR MUNICIPAL
1.698,80
1.173,00

Orientador Social

1.269,74

1.268,76

Aux. Administrativo

1.713,44

1.712,47

Educador Social

2.424,43

2.346,00

FGTS

826,94

655,92

PIS sobre Folha

103,37

81,99

10.469,77

8.936,94

TOTAL

Numero Documentos Relacionados: 6
Total de Despesas Comprovadas: R$ 10.469,77

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:
MARIA DE LOURDES SILVA CAZOTTI
Presidente

5
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

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
05/10/20
26/10/20
31/10/20
31/10/20
31/10/20
31/10/20
31/10/20
31/10/20
31/10/20
31/10/20

HISTÓRICO
SALDO ANTERIOR
Prefeitura Municipal de Jundiaí
Tarifa Bancária - Débito Cesta PJ 09/2020
DARF PIS sobre Folha - Ref. 10/2020
Salário 10/2020 - Marina Candida da Cunha Fernandes
Guia de Recolhimento do FGTS - Ref. 10/2020
Salário 10/2020 - Bruna Cruz Eloi dos Reis
Salário 10/2020 - Rodrigo Pierobon Rodrigues
Salário 10/2020 - Elisandra Daniele de Lima
Salário 10/2020 - Rodrigo Pierobon Rodrigues
Rendimentos de Aplicações Financeiras
TOTAL

Nº DOC

DÉBITO CRÉDITO

SALDO
40.342,59

286492
92020
2854
2855
2856
2858
2859
2860
2862

11.066,40
99,00

51.408,99
51.309,99

81,99

51.228,00

1.268,76

49.959,24

655,92

49.303,32

2.346,00

46.957,32

1.698,80

45.258,52

1.712,47

43.546,05

1.173,00

42.373,05

9.035,94

12,13

42.385,18

11.078,53

42.385,18

Jundiaí, 05 de Novembro de 2020

Responsáveis pela conveniada:
MARIA DE LOURDES SILVA CAZOTTI
Presidente
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