RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Interessado: UGADS – Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social
Coordenador do Projeto: Rodrigo Pierobon Rodrigues – Psicólogo
Período: Novembro/2020
Dados referenciais de Novembro/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.
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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 novembro, 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 12 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 e sopas destinadas pela Cáritas Diocesana de 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 cream cracker,
pães e achocolatados destinados pelo Mesa Brasil SESC Jundiaí; salgadinhos destinados pela CIC Ary Fossen e
panetones destinados pela empresa Romanato Alimentos;



14 adolescentes usuários do Jardim Novo Horizonte contemplados com bolachas cream cracker, pães e
achocolatados destinados pelo Mesa Brasil SESC Jundiaí; salgadinhos destinados pela CIC Ary Fossen e
panetones destinados pela empresa Romanato Alimentos;



21 crianças e adolescentes do SCFV do território Santa Gertrudes contemplados com bolachas cream cracker,
pães e achocolatados destinados pelo Mesa Brasil SESC Jundiaí; salgadinhos destinados pela CIC Ary Fossen e
panetones destinados pela empresa Romanato Alimentos;



12 idosos do SCFV do território Santa Gertrudes contemplados com panetones destinados pela empresa
Romanato Alimentos e bolachas cream cracker destinados pelo Mesa Brasil SESC Jundiaí;

ACOMPANHAMENTO FAMILIAR TELEFÔNICO

Durante o mês de novembro, foram realizadas ligações telefônicas com as famílias dos usuários atendidos pelo SCFV
para agendar atendimentos presenciais com cada família.
Além destes, foram realizadas ligações para entrega e orientação das atividades interativas do SCFV e também
contatos telefônicos e via WhatsApp para a retirada de alimentos entregues a partir dos acompanhamentos socioassistenciais.

Outra ação realizada, foram contatos via WhatsApp com as famílias das crianças de 4 a 13 anos, para organização da
campanha de apadrinhamento de Natal. Os atendimentos tinham o objetivo de colher informações como número de roupas e
calçados para orientar os padrinhos acerca das compras dos presentes e enviar as fotos das cartas escritas pelas crianças.
No dia 23 de novembro foram realizados contatos com as crianças e adolescentes das famílias atendidas no Jardim
Novo Horizonte e Jardim Santa Gertrudes para que as crianças retirassem os lanches do Mc Donald’s destinados pela
empresa DHL.
Outro atendimento realizado, foi a partir da informação de falecimento por morte natural de um usuário do SCFV do
grupo de idosos do Jardim Santa Gertrudes.
A notícia foi relatada por uma outra usuária do mesmo grupo, e então, entrou-se em contato com a família para realizar
os aportes emocionais e acolhimento técnico necessário.

ATENDIMENTO PRESENCIAL
Durante todo mês de Novembro, as famílias dos usuários do SCFV para crianças do Jardim Novo Horizonte foram
acompanhadas através de atendimento presencial. Os atendimentos consistiram em reforçar junto aos responsáveis pelas
crianças, o papel da Política de Assistência Social dentro da Proteção Social Básica, a atuação do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos durante o período de pandemia e sobre o plano gradual de retomada das atividades presenciais.
Além disso, todas as famílias atendidas foram recadastradas e convidadas a preencher um formulário avaliativo sobre a
atuação da instituição ao longo de 2020.
No que diz respeito aos atendimentos realizados com os adultos responsáveis pelos núcleos familiares, percebemos no
território do Novo Horizonte:


Vínculos consideravelmente fragilizados;



Ausência de demonstrações de afeto como importante demanda;



Dificuldades de muitas famílias em se organizarem financeiramente em razão da dificuldade de encontrarem
empregos formais em sua maioria em razão da falta de escolaridade;



Apresentação de dificuldades pontuais na relação entre a criança com o pai em razão da ausência destes,
motivada pelo trabalho;



Famílias com mãe solo apresentando dificuldade na conciliação da organização financeira da casa e cuidado
com os filhos;

Juntamente com a ficha de recadastramento e entrevista realizada, entregamos uma ficha de satisfação, para que as
famílias avaliassem o trabalho da instituição especialmente durante a pandemia. O objetivo desta avaliação foi de
identificarmos qual é a compreensão dos usuários acerca dos serviços prestados pela instituição e quais são as percepções
deles a respeito da qualidade do trabalho realizado. Após finalização de todos os atendimentos, os dados obtidos serão
tabulados e utilizados para autocrítica e aprimoramento dos atendimentos realizados.
Concomitante aos atendimentos realizados com os responsáveis, também foram realizados atendimentos com as
crianças. Através de estratégias lúdicas, as crianças puderam externar suas expectativas, angústias e ansiedades, além de
dialogarem sobre a qualidade das relações familiares em seus ambientes domésticos. Todas as crianças atendidas receberam
um "Boletim Familiar"1 desenvolvido pela técnica do Serviço, onde puderam realizar apontamentos sobre algumas
características fundamentais para que as relações de cuidado sejam mantidas na família.
Diversas situações foram relatadas pelas crianças ao longo dos atendimentos. Houveram um número significativo de
crianças que relataram sobrecarga durante o período de isolamento social, pois por estarem em casa e não mais ocupando
outros espaços como escolas, as mães estão destinando a estes, o cuidado com os irmãos menores em grande parte do dia.
Durante os atendimentos, foi visível o cansaço emocional trazido na feição destas crianças atendidas.
Além disto, o relato comum a todas as crianças, foi a angústia e o estresse que se instalou na rotina da família por conta
da convivência social. Nenhum deles trouxeram relatos de violência, em contrapartida, a maioria relatou pouca demonstração
de carinho por parte dos pais e pouco diálogo.
Os atendimentos familiares realizados pela equipe técnica da Bom Pastor foram fundamentais para identificar como
estão sendo estruturadas as relações sociais da família e compreender se cada núcleo familiar tem se configurado como um
1

A ficha do Boletim Familiar está disponível no ANEXO deste documento

espaço de proteção ou não durante esse período de isolamento social. Um segundo atendimento será agendado com as
mesmas famílias, para dar um feedback ao grupo familiar.

VISITAS DOMICILIARES
Não foram realizados atendimentos.

ENCAMINHAMENTOS
No dia 23, após finalização das entregas das cestas básicas no bairro Santa Gertrudes, uma mulher acompanhada por
três crianças, procurou a instituição solicitando uma cesta de alimentos. Desta forma, a mesma foi orientada a procurar o
CRAS em razão de não serem usuárias do SCFV e de outras ações executadas pela instituição.
ATIVIDADES INTERATIVAS – SCFV
Vida em Comunidade
Foi realizada uma atividade interativa com os Jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
refletir sobre as concordâncias e discordâncias sobre algumas questões sociais que estereotipam a vida em sociedade. Para
isso, foi estruturado um cartão (parecido com flipchart) contendo as seguintes afirmações:
1. Nosso país é multicultural.
2. Os índios, os portugueses e os negros tiveram muita influência na cultura brasileira.
3. No Brasil, há muitas pessoas que têm preconceito.
4. Eu sou preconceituoso.
5. Eu me sinto inferior a outras pessoas.
6. Eu já julguei outra pessoa pela sua aparência.

7. Eu julgo as pessoas pela etnia, condições, financeiras, condições físicas, pela religiosidade, ou pela idade.
8. Na família o homem é que tem o poder.
9. Os adolescentes não devem ter filhos.
10. Cabe somente a mulher tomar providências para não ter filho.
11. Todas as religiões têm o mesmo valor.
12. As mulheres não deveriam ter as mesmas profissões que os homens.
A tarefa dos jovens era discorrer embaixo de cada afirmação sobre suas concordâncias e discordâncias sobre cada
assunto mencionado e justificar sua colocação. A proposta permitiu identificar e refletir sobre o posicionamento dos jovens para
questões relevantes que estruturam a vida em sociedade, a partir da opinião pessoal e os valores de cada jovem.
Após a entrega da atividade já realizada pelos mesmos, foi realizada uma conversa com os membros via grupo de
whatsapp, para dialogar sobre os pontos de vista citados por eles. A proposta foi enriquecedora e permitiu ampliar o repertório
pessoal de cada um e enriquecer diferentes pontos de vista.

Stop!
Ao longo da segunda semana do mês, foi realizada atividade interativa para que as crianças do SCFV pudessem
realizar com sua família. A proposta consistiu na entrega de uma ficha modelo para cada criança, e nela, a descrição de temas
típicos da atividade stop, como também, outros temas pensados para dialogar sobre algumas relações sociais presentes em
espaços cotidiano das crianças.2
A tarefa possuiu a finalidade de proporcionar a interação familiar e de possibilitar a reflexão sobre questões escolares e
da própria instituição que faziam parte da vida das crianças, mas que por conta do isolamento social, ficaram adormecidas.
De acordo com o feedback trazido pelas famílias, a atividade além de divertida, fez com que o grupo familiar interagisse
de forma mais próxima uns com os outros e destinasse tempo maior para ficar com a família.
2

A ficha modelo da atividade está disponível no ANEXO deste documento

Quiz Novembro Azul
Com a finalidade de estruturar ações que conscientizassem o cuidado com a saúde, dando ênfase ao mês alusivo a
prevenção e combate ao câncer de próstata, foi entregue uma atividade as crianças e adolescentes do SCFV com a finalidade
de que eles pudessem proporcionar um momento descontraído junto aos seus responsáveis, mas que para além disto, também
pudessem despertar a consciência para a importância do cuidado com a própria saúde.
Foi entregue uma folha para cada família de crianças e adolescentes do SCFV, descrevendo alguns comportamentos
elementares sobre autocuidado. As crianças e adolescentes tiveram a função de reunir os responsáveis, e questioná-los sobre
quem possui hábito de exercer alguns comportamentos e quem não possui. A cada resposta dada, as crianças e adolescentes
deveriam marcar a pontuação correspondente à trazida na descrição do quiz.

Olá criançada! Hoje vamos fazer um jogo de perguntas e respostas para seus pais ou para seus responsáveis! Os reúna e
peça para que eles se sentem ao lado ou de frente um para o outro. Na ordem, leia as perguntas abaixo e peça para que eles
digam quem mais pratica as ações abaixo. De acordo com as respostas, marque os pontos que cada um recebeu em uma
folha a parte. Divirtam-se!


Qual dos dois está com a carteira de vacinação em dia?

Marque 5 pontos para quem estiver com as vacinas em dia


Qual dos dois tem hábito de fazer exames de rotina anualmente?

Marque 5 pontos para quem faz exames de rotina anualmente


Qual dos dois vai ao médico somente quando está com algum problema?

Marque 5 pontos para quem NÃO vai ao médico somente quando está com algum problema


Qual pratica mais atividades físicas?

Marque 5 pontos para quem pratica mais atividades físicas


Qual dos dois cuida mais da higiene do corpo?

Marque 5 pontos para quem cuida mais da higiene do corpo


Qual dos dois cuida mais da higiene bucal?

Marque 5 pontos para quem cuida mais da higiene bucal


Qual dos dois tem uma rotina de sono mais equilibrada?

Marque 5 pontos para quem tem uma rotina de sono mais equilibrada


Qual dos dois não fuma?

Marque 5 pontos para quem não fuma


Qual dos dois é mais estressado?

Marque 5 pontos para quem é MENOS estressado


Qual dos dois consome menos bebidas alcóolicas?

Marque 5 pontos para quem ingere menos bebidas alcóolicas


Qual dos dois ingere mais frutas e legumes?

Marque 5 pontos para quem ingere mais frutas e legumes


Qual dos dois ingere mais alimentos gordurosos?

Marque 5 pontos para quem ingere MENOS alimentos gordurosos
 Por se cuidar menos, qual dos dois tem mais chance de enfrentar um problema de saúde no futuro?
Marque 5 pontos para quem MAIS se cuida
E aí, quem ganhou?

Durante as duas semanas consecutivas à entrega das atividades, os usuários do SCFV foram trazendo a devolutiva da
realização da tarefa e pontuaram que a proposta foi bastante divertida e de acordo com um panorama geral das informações
trazidas pelas crianças, as responsáveis mulheres da família são mais atentas ao cuidado com a saúde do que os homens
residentes na casa.

CAMPANHAS
Pensando em estratégias para o fortalecimento e a conscientização dos homens em relação aos cuidados com sua
própria saúde, a Bom Pastor reuniu alguns dos pais e responsáveis do sexo masculino das famílias atendidas, além dos
usuários homens do grupo de idosos, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce das
doenças que atingem a população masculina, com ênfase na prevenção ao câncer de próstata.
Devido a característica majoritária de famílias monoparentais femininas, os atendimentos realizados aos homens se
totalizaram em 13 e junto do destaque dado pela equipe técnica sobre a relevância de um acompanhamento médico de rotina
e do olhar sensível a própria saúde, foram entregues folders produzidos pela Associação e o laço símbolo da campanha para
cada homem atendido.

ANEXO

Ficha Boletim Familiar
Atendimentos Realizados

Atividade interativa STOP

Atividade interativa Vida em Comunidade

Quiz Novembro Azul

Campanha Novembro Azul

Jornal Mensal 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: Novembro 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)
10/11/2020

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
DOCUMENTO DE
VALORES REPASSADOS (R$)
DATA DO REPASSE
(R$)
CRÉDITO
11.066,40
09/11/2020
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$

42.638,00
11.066,40
5,47
53.709,87

R$
R$

53.709,87

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 Novembro/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
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL
DESPESAS
CONTABILIZADAS EM
DESPESAS
TOTAL DAS DESPESAS
DESPESAS
CATEGORIA OU
EXERCÍCIOS
CONTABILIZADAS
CONTABILIZADAS
PAGAS NESTE
ANTERIORES E
NESTE EXERCÍCIO E
FINALIDADE DA
NESTE EXERCÍCIO
EXERCÍCIO (R$)
PAGAS NESTE
PAGAS NESTE
DESPESA (8)
(J=H+I)
(R$)
EXERCÍCIO (R$)
EXERCÍCIO (R$) (I)
(H)
Recursos Humanos(5)
R$
13.638,32 R$
R$
12.465,32 R$
12.465,32
Recursos Humanos(6)
R$
R$
R$
R$
TOTAL
R$
13.638,32 R$
R$
12.465,32 R$
12.465,32

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

1.173,00
1.173,00

(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$

53.709,87
12.465,32
41.244,55
41.244,55

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 Dezembro de 2020

Responsáveis pela conveniada:
MARIA DE LOURDES SILVA CAZOTTI
Presidente
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ANEXO II
RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS
DATA
DOCTO
30/11/2020

RAZÃO SOCIAL

DOC.
Holerith

Marina Candida da Cunha Fernandes

30/11/2020

Holerith

Elisandra Daniele de Lima

30/11/2020

Holerith

Bruna Cruz Eloi dos Reis

30/11/2020

Férias

Bruna Cruz Eloi dos Reis

30/11/2020

Holerith

Rodrigo Pierobon Rodrigues

30/11/2020

Holerith

Marina Candida da Cunha Fernandes

30/11/2020

Holerith

Elisandra Daniele de Lima

30/11/2020

Holerith

Bruna Cruz Eloi dos Reis

30/11/2020

GRF

30/11/2020

DARF

NATUREZA OPERAÇÃO

VALOR TOTAL

VALOR MUNICIPAL

Orientador Social

635,00

634,38

Aux. Administrativo

857,00

856,24

Educador Social

1.200,00

1.173,00

Educador Social

2.813,91

1.824,67

Coordenador Técnico
Educador Social

4.132,23

1.698,80
1.173,00

Orientador Social

1.269,61

Aux. Administrativo

1.712,75

1.712,47

Educador Social

2.424,58

2.346,00

Caixa Economica Federal

FGTS

1.071,52

869,01

Receita Federal do Brasil

PIS sobre Folha

TOTAL

1.268,76

103,37

81,99

16.219,97

13.638,32

Numero Documentos Relacionados: 10
Total de Despesas Comprovadas: R$ 16.219,97

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
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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
09/11/20
25/11/20
30/11/20
30/11/20
30/11/20
30/11/20
30/11/20
30/11/20
30/11/20
30/11/20
30/11/20
30/11/20
30/11/20

HISTÓRICO
SALDO ANTERIOR
Prefeitura Municipal de Jundiaí
Tarifa Bancária - Débito Cesta PJ 10/2020
13º Salário 1ª Parcela - Bruna Cruz Eloi dos Reis
Salário 11/2020 - Elisandra Daniele de Lima
13º Salário 1ª Parcela - Elisandra Daniele de Lima
Salário 11/2020 - Marina Candida da Cunha Fernandes
13º Salário 1ª Parcela - Marina Candida da Cunha Fernandes
DARF PIS sobre Folha - Ref. 11/2020
Salário 11/2020 - Rodrigo Pierobon Rodrigues
Salário 11/2020 - Bruna Cruz Eloi dos Reis
Guia de Recolhimento do FGTS - Ref. 11/2020
Recibo de Férias - Bruna Cruz Eloi dos Reis
Rendimentos de Aplicações Financeiras
TOTAL

Nº DOC

DÉBITO CRÉDITO

SALDO
42.385,18

286492
102020
4818
4823
4826
4827
4831
4832
4835
4839
4849
301825

11.066,40

53.451,58

99,00

53.352,58

1.173,00

52.179,58

1.712,47

50.467,11

856,24

49.610,87

1.268,76

48.342,11

634,38

47.707,73

81,99

47.625,74

1.698,80

45.926,94

2.346,00

43.580,94

869,01

42.711,93

1.824,67

40.887,26

12.564,32

5,47

40.892,73

11.071,87

40.892,73

Jundiaí, 05 de Dezembro 2020

Responsáveis pela conveniada:
MARIA DE LOURDES SILVA CAZOTTI
Presidente
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