
 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Interessado: UGADS – Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social 
Coordenador do Projeto: Rodrigo Pierobon Rodrigues – Psicólogo  
Período: Dezembro/2019 
 
Dados referenciais de Dezembro/2019 
 
 No mês referenciado, deu-se continuidade ao trabalho na Associação Acolhimento Bom Pastor tendo como objetivo o fortalecimento de vínculo e 
o convívio familiar e comunitário. Atualmente possuímos uma parceria com a UGADS que contempla 100 vagas, destas, 40 são de crianças de 7 a 12 
anos no bairro Novo Horizonte, divididos em dois grupos e 60 vagas são de crianças de 7 a 12, adolescentes de 16 e 17 e idosos no bairro Santa 
Gertrudes, divididos em três grupos. 
 Realizamos um total de 55 atividades, divididas entre oficinas, rodas de conversa e ações. Dessas, 40 foram realizadas no bairro Novo Horizonte 
e 15 foram realizadas no bairro Santa Gertrudes (CRAS). 
 O número de visitas domiciliares realizadas no mês foi 22. 
 Os atendimentos realizados pela equipe técnica na organização têm como objetivo acolher as demandas da comunidade e orientar a população 
sobre os possíveis encaminhamentos para cada caso. Foram realizados 35 atendimentos. 
 As atividades de convívio realizadas durante o mês foram: Oficinas de Karatê, Panificação, Capoeira, Mídia Cidadã; Teatro; Rodas de conversa 
sobre temas diversos, Festas Populares, família, direitos; Ações do projeto de violência Doméstica; ações: cine pipoca, roda de leitura e brincadeiras na 
biblioteca. Bazar de roupas (10/12 – Santa Gertrudes; 12/12 – Novo Horizonte). Todas as atividades realizadas com o público pertencente a parceria 
teve como objetivo dar conta dos percursos previstos no plano de trabalho. 
 Durante o mês, no bairro Santa Gertrudes, se deu continuidade ao percurso com as crianças de 7 a 12 anos no CRAS. Ainda no bairro Santa 
Gertrudes, durante o mês, foi dado continuidade, pela Bom Pastor em conjunto com o CRAS, na busca ativa para a formação dos grupos de crianças 
pertencentes ao SCFV, realizamos visitas na área verde. O grupo de crianças está com adesão baixa, atualmente estamos com 08 crianças que 
frequentam assiduamente o grupo socioeducativo. Foram realizadas reuniões com os CRAS de referência para que houvesse alinhamento quanto os 
casos atendidos e estratégias de busca ativa e critérios de desligamento. 
 Com a continuidade da parceria, nossas atividades agora funcionam em unidade própria no bairro. As atividades continuaram ininterruptas. 

 



 

Atividades SCFV – Novo Horizonte 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Observação 

08h00 – 09h00 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do local e da 

atividade 
Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

09h00 – 10h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - - Orientador 

Grupo 
socioeducativo – 
Amar - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

10h00 – 11h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - Orientador 

Grupo 
socioeducativo – 
Amar - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

11h00 – 12h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - Orientador 

Grupo 
socioeducativo – 
Amar - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

12h00 – 13h00 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço   

13h00 – 14h00 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do local e da 

atividade 
Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

14h00 – 15h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - Educador 

Grupo 
socioeducativo – 

Acolher - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

15h00 – 16h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - Educador 

Grupo 
socioeducativo – 

Acolher - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

16h00 – 17h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - Educador 

Grupo 
socioeducativo – 

Acolher - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

17h00 – 18h00        

18h00 – 19h00  
Atividade de 

convívio – Violão 
 

Atividade de convívio – 
Capoeira 

   

19h00 – 20h00 
Atividade de 

convívio – Karatê 
Atividade de 

convívio – Violão 
Atividade de 

convívio – Karatê 
Atividade de convívio – 

Capoeira 
   

20h00 – 21h00 
Atividade de 

convívio – Karatê 
 

Atividade de 
convívio – Karatê 

    



Encontros realizados no mês de Dezembro – Novo Horizonte – Grupo Acolher 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo de 7 a 12 anos 

Sétimo Percurso – O grupo voou 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
03/12/2019 

Alternativas Possíveis 

Para esse encontro foi realizada uma atividade que continha alguns obstáculos. Os 
participantes deveriam se dividir em duas equipes e a cada desafio superado seria pontuado. A 
atividade iniciou-se com o arremesso de uma bola em um cesto, de uma distância considerável, 
em seguida quem passava por essa fase deveria atravessar por baixo uma corda que estava 
esticada a aproximadamente 50 centímetros do chão sem toca-la e correr para uma cadeira 
que tinha uma caneta e um papel em branco, nesse papel o participante deveria colocar qual 
seria o local que iria caso não houvesse a Instituição. Esse papel deveria ser colocado em um 
saquinho colado no centro da lousa, e o participante voltava para perto da cadeira, sorteava 
uma tirinha com uma frase e deveria avaliar se a mesma era positiva ou negativa e colocar no 
respectivo saquinho. O grupo foi claro com as respostas, porém apresentaram dificuldade em 
encontrar outro lugar para estarem no dia a dia. Alguns colocaram casa de algum parente 
próximo, outros colocaram espaços que o bairro possuí, como um campinho improvisado e foi 
necessário mediação para lembra-los de outros equipamentos que também oferecem 
atividades. 

2ª Semana 
10/12/2019 

Alternativas Possíveis 

O encontro foi realizado com 21 participantes. Nesse encontro demos continuidade ao tema 
“Alternativas Possíveis”, porém, desta vez usamos outra dinâmica. Dividimos os participantes 
em 02 duplas, cada dupla retirava de um saco u papel contendo um serviço ou espaço que a 
cidade oferece como alternativa pós-percurso, tais como: Biblioteca Municipal, Projeto Guri, 
Centro de Línguas e etc. Assim que sorteado, a dupla tinha que explicar que tipo de serviço ou 
atividade é oferecido no espaço citado, se acertassem ganhavam 01 ponto. A dupla que obteve 
mais pontos foi a vitoriosa dessa competição. 

3ª Semana 
17/12/2019 

Despedida 
(Até breve) 

A finalização do percurso foi realizada com um Sarau onde todas as atividades dos projetos que 
aconteceram na Instituição foram expostas. Além de apresentações de música, dança contação 
de fábulas, poesias de autoria dos participantes e Stand Up. Também foram expostas as 
atividades realizadas durante o sexto Percurso: O Grupo Voou. O envolvimento do grupo foi 
significativo, contribuído para a realização de um evento emocionante.   

 



Encontros realizados no mês de Dezembro – Novo Horizonte – Grupo Amar 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo de 7 a 12 anos 

Sétimo Percurso – O grupo voou 

 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
03/12/2019 

Alternativas Possíveis 

Para esse encontro foi realizada uma atividade que continha alguns obstáculos. Os 

participantes deveriam se dividir em duas equipes e a cada desafio superado seria pontuado. A 

atividade iniciou-se com o arremesso de uma bola em um cesto, de uma distância considerável, 

em seguida quem passava por essa fase deveria atravessar por baixo uma corda que estava 

esticada a aproximadamente 50 centímetros do chão sem toca-la e correr para uma cadeira 

que tinha uma caneta e um papel em branco, nesse papel o participante deveria colocar qual 

seria o local que iria caso não houvesse a Instituição. Esse papel deveria ser colocado em um 

saquinho colado no centro da lousa, e o participante voltava para perto da cadeira, sorteava 

uma tirinha com uma frase e deveria avaliar se a mesma era positiva ou negativa e colocar no 

respectivo saquinho. O grupo foi claro com as respostas, porém apresentaram dificuldade em 

encontrar outro lugar para estarem no dia a dia. Alguns colocaram casa de algum parente 

próximo, outros colocaram espaços que o bairro possuí, como um campinho improvisado e foi 

necessário mediação para lembra-los de outros equipamentos que também oferecem 

atividades. O grupo foi realizado em apenas um período devido as férias escolares terem 

iniciado e as crianças estarem na instituição o dia todo. 

2ª Semana 
10/12/2019 

Alternativas Possíveis 

O encontro foi realizado com 21 participantes. Nesse encontro demos continuidade ao tema 

“Alternativas Possíveis”, porém, desta vez usamos outra dinâmica. Dividimos os participantes 

em 02 duplas, cada dupla retirava de um saco u papel contendo um serviço ou espaço que a 

cidade oferece como alternativa pós-percurso, tais como: Biblioteca Municipal, Projeto Guri, 

Centro de Línguas e etc. Assim que sorteado, a dupla tinha que explicar que tipo de serviço ou 

atividade é oferecido no espaço citado, se acertassem ganhavam 01 ponto. A dupla que obteve 

mais pontos foi a vitoriosa dessa competição. O grupo foi realizado em apenas um período 

devido as férias escolares terem iniciado e as crianças estarem na instituição o dia todo. 



3ª Semana 
17/12/2019 

Despedida 
(Até breve) 

A finalização do percurso foi realizada com um Sarau onde todas as atividades dos projetos que 

aconteceram na Instituição foram expostas. Além de apresentações de música, dança contação 

de fábulas, poesias de autoria dos participantes e Stand Up. Também foram expostas as 

atividades realizadas durante o sexto Percurso: O Grupo Voou. O envolvimento do grupo foi 

significativo, contribuído para a realização de um evento emocionante. O grupo foi realizado 

em apenas um período devido as férias escolares terem iniciado e as crianças estarem na 

instituição o dia todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividades SCFV – Santa Gertrudes 

 

 

 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Observação 

08h00 – 
09h00 

 
Preparação do local e 

da atividade 
Preparação do local e 

da atividade 
Preparação do local e 

da atividade 
Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

09h00 – 
10h00 

Oficina - CRAS 
Tocar e Encantar 

Atividade de convívio 
Artesanato – Crianças 

Orientador 

Grupo socioeducativo 
– Imaginação - 

Educador 

Atividade de 
convívio Artesanato 
Idosos Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

10h00 – 
11h00 

Oficina - CRAS 
Tocar e Encantar 

Atividade de convívio 
Artesanato – Crianças 

Orientador 

Grupo socioeducativo 
– Imaginação - 

Educador 

Atividade de 
convívio Artesanato 
Idosos Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

11h00 – 
12h00 

Oficina - CRAS 
Tocar e Encantar 

Atividade de convívio 
Artesanato – Crianças 

Orientador 

Grupo socioeducativo 
– Imaginação - 

Educador 

Atividade de 
convívio Artesanato 
Idosos Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

12h00 – 
13h00 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço   

13h00 – 
14h00 

Preparação do local e 
da atividade 

 
Oficina Coral – 8 a 11 

anos 
Prefeitura – Cultura 

Grupo socioeducativo 
– A Liga Top - 

Educador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

14h00 – 
15h00 

Grupo socioeducativo 
– Renovando a vida - 

Educador 
 

Oficina Coral – 8 a 11 
anos 

Prefeitura – Cultura 

Grupo socioeducativo 
– A Liga Top - 

Educador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

15h00 – 
16h00 

Grupo socioeducativo 
– Renovando a vida - 

Educador 
 

Oficina Coral – 8 a 11 
anos 

Prefeitura – Cultura 

Atividade de 
convívio – Teatro - 

Educador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

16h00 – 
17h00 

Grupo socioeducativo 
– Renovando a vida - 

Educador 
  

Atividade de 
convívio – Teatro - 

Educador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

17h00 – 
18h00 

       



Encontros realizados no mês de Dezembro – Santa Gertrudes 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Crianças 07 a 12  

Quarto Percurso – O grupo voou  

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
04/12/2019 

Alternativas Possíveis 

Foi proposta uma atividade lúdica onde se formaram 2 equipes, em forma de competição, cada 
participante tinha que acertar a bola na lata, passar por baixo de uma corda e em seguida, 
escrever algumas alternativas possíveis para cada após o  termino do percurso. Em seguida 
deveriam escolher um papel onde estava escrito palavras de sentimentos bons ou ruins, 
ocorridos ao longo do percurso, tais como; gratidão, amor paz, ódio e tristeza. Entre as 
alternativas possíveis foram citadas: viagens praias, parque camping, Centro Esportivos e 
também atividades oferecidas pela Associação Bom Pastor. A equipe que teve mais papeis foi a 
campeã da competição. 

2ª Semana 
11/12/2019 

Alternativas Possíveis 

O encontro foi realizado com 4 participantes. Nesse encontro demos continuidade ao tema 
“Alternativas Possíveis”, porém, desta vez usamos outra dinâmica. Dividimos os participantes 
em 2 duplas, cada dupla retirava de um saco u papel contendo um serviço ou espaço que a 
cidade oferece como alternativa pós percurso, tais como: Biblioteca Municipal, Projeto Guri, 
Centro de Línguas e etc. Assim que sorteado, a dupla tinha que explicar que tipo de serviço ou 
atividade é oferecido no espaço citado, se acertassem ganhavam 1 ponto. A dupla que obteve 
mais pontos, foi a vitoriosa dessa competição. 

3ª Semana 
18/12/2019 

Despedida 
(Até breve) 

O encontro foi realizado com 10 participantes. Nesse encontro, tivemos como proposta uma 
confraternização entre os participantes com brincadeiras livres e com comes e bebes. 

 

 

 



Encontros realizados no mês de Dezembro – Santa Gertrudes 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Adolescentes 16 e 17 

Quarto Percurso – O grupo voou 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
05/12/2019 

Alternativas Possíveis 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa. Descrição das impressões do 

técnico sobre o Grupo: Foi realizado uma roda de conversa para falar sobre o tema, juntamente 

com uma dinâmica aonde os próprios adolescentes tinham que encontrar as alternativas 

possíveis ao termino do grupo. Os adolescentes estão conhecendo bem mais os equipamentos 

disponíveis para que eles possam continuar a procurar a evolução pessoal, alguns inclusive já 

estão trabalhando o que mostra o quanto importante foi esse grupo para todos, tendo em vista 

que todos sem exceção criaram vínculos e uma autonomia que não tinham ao entrar no grupo. 

Foi preparada a festa de encerramento do grupo.  

2ª Semana 
12/12/2019 

Alternativas Possíveis 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa. Descrição das impressões do 

técnico sobre o Grupo: Foi realizado um grupo aonde foi deixado um tema livre para que eles 

falassem sobre tudo que aprendeu no grupo tendo em vista que é o último encontro desse 

grupo, todos ficaram muitos emocionados ao lembrar de todas as pessoas que passaram no 

grupo e de tudo que foi conversado, dos passeios e também dos acontecimentos entre eles. 

Realmente esse grupo atingiu seu objetivo com maestria tendo em vista que a grande maioria 

não tinham muito contato com a sociedade e não saiam muito de casa, o grupo trouxe 

autonomia e senso de critica a todos os adolescentes tendo em vista que em todos os grupos 

discutiam e davam sua opinião, inclusive na reunião do CMDCA descentralizada. PARABENS A 

TODOS QUE CONCLUIRAM COM MAESTRIA TODOS OS PERCURSOS. 

3ª Semana 
17/12/2019 

Despedida 
Os adolescentes que participaram do SCFV no bairro do Santa Gertrudes encerraram as 
atividades dos percursos participando da confraternização promovida pela instituição e que 
contou com a participação dos idosos do bairro. 

 



Encontros realizados no mês de Dezembro – Santa Gertrudes 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Idosos +60 

Quinto percurso – O grupo voou 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
02/12/2019 

O que ficou de bom 

Encontro realizado com 23 participantes. Foi realizada uma avaliação dos temas anteriores. Em 

uma folha grande, uma participante do grupo anotou a fala de cada um. Os temas citados mais 

importantes foram: amizade; bagagem da vida; os sentimentos; como era meu bairro; estatuto 

do idoso; terapia do cérebro; golpes e estelionato. Também relataram os passeios como sendo 

muito importantes, são eles: parque da cidade, teatro, piquenique, almoço, zoológico, praia e 

rota do vinho. Todos participantes relataram sua avaliação sobre os temas. 

2ª Semana 
09/12/2019 

O que podemos 
melhorar 

Descrição metodológica do encontro: Roda de conversa e Dinâmica. Descrição das impressões 

do técnico sobre o Grupo: Foi realizada uma dinâmica com musica e também com um mural de 

lembranças e do que poderíamos melhorar no ano que vem. Todos ficaram muito emocionados 

ao lembrar que chegamos ao final do grupo, porém foi realizada uma conversa aonde o grupo 

vai permanecer unido e se encontrando semanalmente na sede da associação independente do 

SCFV, o que mostra a autonomia do grupo e o quanto importante foi para cada um dos 

participantes, foram sugeridas muitas melhoras para o grupo de AMIGOS que vai continuar o 

ano que vem. Foi preparada a festa de encerramento, aonde todos participaram e deram sua 

opinião e o como gostaria que fosse a festa. Um grupo que não tem nem palavras para 

descrever o quanto atingiram o objetivo e o quanto aproveitaram todos os minutos juntos. UM 

GRUPO EXEMPLO DE SCFV. 

3ª Semana 
16/12/2019 
17/12/2019 

Encerramento 

Descrição metodológica do encontro: FESTA NO CRAS 

Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: O CRAS preparou uma festa de 

encerramento para todos o sgrupos, um momento muito especial tendo em vista que todos 

estavam presentes e puderam ter essa convivência intergeracional. 

 

Descrição metodológica do encontro: FESTA NA INSTITUIÇÃO 

Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi realizado um churrasco para o sgrupos 

de idosos e adolescentes, aonde tambem houve entrega de presentes para todos, aonde 



padrinhos adotaram uma cartinha que tinha o pedido de cada um. Uma festa muito mais muito 

emocionante tendo em vista que foi também a despedida do Mediador do grupo. A festa 

acointeceu sem nenhuma ocorrencia e com muita alegria e muito amor. 

 

Descrição das atividades 
 
 Participamos da reunião do CMDCA (13/12), para o acompanhamento das discussões sobre políticas públicas relacionadas ao nosso público 
prioritário. Apresentamos o andamento do projeto sobre violência doméstica. 

No dia 10/12 realizamos um bazar na Associação Bom Pastor (Santa Gertrudes) para arrecadação de fundos para manter os trabalhos. 
No dia 12/12 realizamos um bazar na Associação Bom Pastor (Novo Horizonte) para arrecadação de fundos para manter os trabalhos. 
No dia 16/12 realizamos e participamos de uma capacitação para o trabalho com crianças e adolescentes. Essa capacitação faz parte de um 

projeto financiado pelo CMDCA.  
Nos dias 02 e 03/12 realizamos uma capacitação para fazer panetones, em parceria com o Fundo Social, para as mães das crianças do SCFV.  
No dia 20/12 realizamos um Sarau para o encerramento do ano e das atividades da Associação. 
No dia 17/12 realizamos uma festa de confraternização para os adolescentes e idosos do bairro Santa Gertrudes. 
 
 
Planejamento para 2020 
 
No próximo ano continuaremos com as atividades desenvolvidas visando à convivência e o fortalecimento de vínculos. Daremos continuidade as 

atividades com o grupo de idosos, adolescentes e crianças no bairro Santa Gertrudes, realizado na nova sede da organização.  
 
 
 

 



 

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

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

Aditamento I

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE:  Priscila dos Santos Monteiro Santana

CPF: 334.124.368-28

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: Dezembro de 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA 

O REPASSE (2)

VALORES PREVISTOS 

(R$)
DATA DO REPASSE

NÚMERO DO 

DOCUMENTO DE 

CRÉDITO

VALORES REPASSADOS (R$)

Aditamento II

Aditamento III

10/12/2019 11.066,33 05/12/2019 286492 11.066,40R$                                                        

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 110,11R$                                                             

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

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 43.927,72R$                                                        

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

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

(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 55.104,23R$                                                        

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 55.104,23R$                                                        

(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 Dezembro/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
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Associação Acolhimento Bom Pastor

Jundiaí, 05 de Janeiro de 2020

PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA

Presidente

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

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

Recursos Humanos(5) 13.139,29R$               13.826,93R$               -R$                           13.826,93R$               13.139,29R$               

(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 13.139,29R$               13.826,93R$               -R$                           13.826,93R$               13.139,29R$               

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 41.277,30R$                                                                            

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO -R$                                                                                        

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 41.277,30R$                                                                            

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 55.104,23R$                                                                            

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 13.826,93R$                                                                            

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

DATA 

DOCTO
DOC.

20/12/2019 Recibo 13º

20/12/2019 Recibo 13º

20/12/2019 Recibo 13º

30/12/2019 Holerith

30/12/2019 Holerith

30/12/2019 Holerith

Dezembro/2019 GRF

Dezembro/2019 DARF

Bruno Barbosa Educador Social 2.523,10 2.189,60

Elisandra Daniele de Lima Aux. Administrativo 1.712,72 1.712,47

RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR TOTAL VALOR MUNICIPAL

ANEXO II

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS

Caixa Economica Federal FGTS 2.542,64 961,43

Coordenador Técnico 849,40

586,50
20/12/2019 Recibo 13º Rodrigo Pierobon Rodrigues

Bruno Barbosa Educador Social 2.444,96 1.173,00

Elisandra Daniele de Lima Aux. Administrativo 1.570,58 784,88

4.051,50
Educador Social

Marina Candida da Cunha Fernandes Orientador Social 1.163,04 581,52

Numero Documentos Relacionados: 10

Total de Despesas Comprovadas: R$ 21.828,11

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.

Receita Federal do Brasil PIS sobre Folha 418,32 159,93

TOTAL 21.828,11 13.139,29

30/12/2019 Holerith Rodrigo Pierobon Rodrigues
Coordenador Técnico

4.131,54
1.698,80

Educador Social 1.173,00

Marina Candida da Cunha Fernandes Orientador Social 1.269,71 1.268,76
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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
43.555,91

03/12/19 900071 1.564,00 41.991,91

03/12/19 Salário 11/2019 - Rodrigo Pierobon Rodrigues 900072 1.698,80 40.293,11

03/12/19 900073 1.173,00 39.120,11

03/12/19 Salário 11/2019 - Marina Candida da Cunha Fernandes 900074 1.268,76 37.851,35

03/12/19 900075 1.329,40 36.521,95

03/12/19 900076 1.712,47 34.809,48

03/12/19 13º Salário 1ª Parc. - Rodrigo Pierobon Rodrigues 900077 849,40 33.960,08

03/12/19 900078 586,50 33.373,58

03/12/19 13º Salário 1ª Parc. - Marina Candida da Cunha Fernandes 900079 581,52 32.792,06

03/12/19 900080 1.173,00 31.619,06

03/12/19 900081 784,88 30.834,18

03/12/19 900082 1.017,74 29.816,44

03/12/19 900083 87,46 29.728,98

05/12/19 286492 11.066,40 40.795,38

26/12/19 nov/19 99,00 40.696,38

30/12/19 110,11 40.806,49

13.925,93 11.176,51 40.806,49

PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA

Presidente

Férias - Bruno Barbosa

Responsáveis pela conveniada:

SALDO ANTERIOR

Rendimentos de Aplicações Financeiras

TOTAL

Jundiai, 05 de Janeiro de 2020

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Tarifa Bancária - Débito Cesta PJ 12/2019

Salário 11/2019 - Rodrigo Pierobon Rodrigues

Salário 11/2019 - Bruno Barbosa

Salário 11/2019 - Elisandra Daniele de Lima

13º Salário 1ª Parc. - Rodrigo Pierobon Rodrigues

13º Salário 1ª Parc. - Bruno Barbosa

13º Salário 1ª Parc. - Elisandra Daniele de Lima

Guia de Recolhimento do FGTS - Ref. 11/2019

DARF PIS sobre Folha - Ref. 11/2019

HISTÓRICO

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Banco:Caixa Economica Fedral
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