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DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Mobilizando Amigos pelo Amor - Mapear, sob as 

penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os 

fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo órgão concedente.  

  

 

São José do Rio Pardo, 15 de maio de 2019 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PARECER DO COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

PARECER TÉCNICO  

PARECER FINANCEIRO   

APROVAÇÃO  SIM (  ) NÃO (  ) 

RECOMENDAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA  

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  

  

 

 

  



 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 

O presente documento tem com finalidade apresentar o relatório de atividades do mês de Abril bem 

como a sua respectiva prestação de contas do mesmo período, atendendo as exigências firmadas na lei 

municipal nº 5.237 de 12 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS  
  

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:  Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo 
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 

LEI AUTORIZADORA: Lei Nº 5.237 de 12 de dezembro de 2018. 

OBJETO:  

A presente colaboração tem por objetivo prestar a complementação alimentar às crianças e jovens durante 

o período de atendimento na Mapear, investir em materiais de consumo para o auxílio na execução das 

atividades diárias e manter o profissional responsável pela administração contábil a fim de apresentar de 

forma clara e substancial o plano de trabalho, a prestação de contas e o relatório de atividades mensal. 

A execução das atividades será realizada no período de janeiro a dezembro de 2019.  

EXERCÍCIO: 01/01/2019 a 31/12/2019 

ENTIDADE BENEFICIADA 

NOME: Associação Mobilizando Amigos pelo Amor /Mapear 

CNPJ: 21.795.959/0001-30 

ENDEREÇO:  Alameda José Fagiolo, nº. 245 

BAIRRO: Domingos de Syllos 

MUNICÍPIO: São José do Rio Pardo  

UF: SP   CEP: 13720-000  

TELEFONES: 3681-0276 e 9.8975-3150 

RESPONSÁVEL PELA OSC MAPEAR: Jussara Bello Petrocelli Simonetti 

SITE: www.mapear.org.br 

FACEBOOK: Mapear. INSTAGRAN: #ongmapear 

VALOR DO REPASSE 

VALOR TOTAL: R$40.600,00 (Quarenta mil e seiscentos reais) 

VALOR DA PARCELA MENSAL RECEBIDA: R$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais) até novembro e a 
última parcela (dezembro) no valor de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais) totalizando o valor 
anual. 

 

ORIGEM DOS RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL/FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

CONTA BANCÁRIA 

BANCO: BANCO DO BRASIL 

AGENCIA: Nº 0066-3 

CONTA CORRENTE: Nº 29.934-0 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mapear.org.br/


 

 

2. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE  
 
A Mapear, é uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter filantrópico que foi criada em outubro de 
2014 e está em funcionamento desde maio 2015 e tem como finalidade assegurar às crianças, adolescentes 
e jovens desprovidos de recursos e famílias em situação de vulnerabilidade social, alguns direitos 
fundamentais e universais como a saúde, a educação, a alimentação, o esporte, a liberdade, a dignidade 
humana, independentemente de sua condição étnica ou religiosa, tendo em vista o  desenvolvimento 
completo dos mesmos junto ao grupo familiar e social a que pertencem (artigo 2º do Estatuto Social).  
 
A proposta pedagógica da Mapear está alinhada as Políticas Públicas Sociais para a Infância e Adolescência, 
sua execução viabiliza a Missão e a Visão da Mapear, concretiza o exercício cotidiano dos Valores 
Institucionais e integra e trabalha em conjunto com todas as Instituições que formam a Rede de 
Atendimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

3. DOS ATENDIMENTOS 
 
As crianças e adolescentes que usufruem das atividades da Mapear são residentes do bairro Domingo de 
Syllos e frequentam as escolas públicas de ensino municipal da cidade.  
As atividades da Mapear são ofertadas para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos no contraturno 
escolar. 
A equipe pedagógica é formada por 7 educadores com especialidades em: artes gráficas, dança, educação 
física, capoeira, percussão, música e jogos de matemática, além de 1 psicóloga, 1 auxiliar administrativo, 1 
coordenadora pedagógica,1 auxiliar geral e 1 assistente social. 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
A Mapear, no ano de 2019, começou a inspirar-se em novas metodologias como a Pedagogia de Waldorf e 
a Pedagogia Sistêmica para a composição das atividades propostas. Um método onde integra o 
desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico das crianças, além da responsabilidade, liberdade e 
solidariedade. As pedagogias em questão trabalham a educação como ferramenta de autonomia e 
independência. Os educadores são facilitadores do conhecimento e as crianças são protagonistas do 
aprendizado a aprendem pelo interesse. 
Diversas habilidades serão estimuladas ao longo do ano dentre as regulares já desenvolvidas pela Mapear 
que são a música, percussão, artes gráficas, dança, capoeira, jogos lúdicos de matemática, educação 
física/recreação e o atendimento psicossocial. 
No mês de abril, o que havia sido planejado com relação as atividades livres e as atividades regulares foram 
executados e a programação de atividades até o fim do ano, estabelecidas conforme a grade de atividades 
de 2019, além da introdução das oficinas de artesato. 
Para colaborar com as atividades, o repasse do valor específico do Termo de Colaboração tem como 
objetivo, viabilizar a complementação alimentar fornecida às crianças e adolescentes durante o período de 
atendimento no contraturno escolar. Prevê investimento em recursos humanos de uma profissional 
responsável pela administração contábil do projeto e investimentos em materiais de consumo para 
manutenção de todo espaço e atividades ofertadas. 
As atividades serão realizadas no período de janeiro a dezembro de 2019.  Serão atendidas crianças e 

adolescentes na faixa etária entre 6 a 15 anos no contraturno escolar. Todos os atendidos residem no 

Bairro Domingos de Syllos e frequentam as escolas da rede de ensino do município. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grade de Atividades de 2019 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Manhã 

Livre- Oficina 
de Horta, 

Culinária e 
Higiene Pessoal 

Artes 
Gráficas e 
Percussão 

Dança, Recreação, 
Artes Gráficas 

Capoeira e 
Música 

Livre- 
Oficina de 

Horta, 
Culinária 
e Higiene 
Pessoal 

Futebol 

Tarde 

Livre-Oficina de 
Horta, Culinária 

e Higiene 
Pessoal 

Jogos 
lúdicos de 

Matemática 
e Artes 
Gráficas 

Dança, Recreação, 
Artes Gráficas 

Capoeira e 
Música 

Livre-
Oficina de 

Horta, 
Culinária 
e Higiene 
Pessoal 

  

Tarde/Noite    Artesanato Zumba e Artesanato 
 

Zumba   

 

4.1 COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  
Objetivo: Complementar a alimentação diária de todas as crianças e adolescentes enquanto estiverem em 
atividades no projeto, garantindo uma alimentação balanceada e de qualidade, estimulando novos hábitos 
alimentares e novos sabores. A alimentação complementar deve compreender alimentos ricos em energia, 
proteína e nutrientes, sem contaminação, sem excesso de sal e de açúcares, em quantidade apropriada, 
fáceis de preparar assegurando a consistência e a densidade energética adequadas. 

O café da manhã é composto por pão francês, café com leite ou achocolatado. O almoço sempre é 
composto por arroz, feijão, uma proteína, salada e uma massa dependendo do dia da semana, 
normalmente às sextas-feiras. O suco de frutas faz parte de todas as refeições e quando possível, há 
sobremesa. 

O lanche da tarde é composto por pão francês, proteína e salada. Inclui diariamente suco de frutas e 
quando possível, sobremesa. Na chegada das crianças, no período da tarde, é servida uma fruta ou biscoito. 

No mês de abril, o projeto culinária iniciou o cardápio especial, oferecendo aos participantes um almoço e 
um lanche temático. O tema “Árabe” que foi trabalhado tanto na culinária quanto em pesquisas para 
conhecimento da cultura árabe. Houve um cardápio especial composto por: arroz, kibe frito, feijão e 
vinagrete. No lanche da tarde foi servido: kibe assado com pão francês e salada. Sempre um item temático 
e os demais acompanhamentos nutricionais. 

PÚBLICO-ALVO 

Crianças e adolescentes dos períodos matutino e vespertino na faixa etária entre 6 e 15 anos, sendo 33 
meninos e 34 meninas entre os dois períodos no mês de abril. 
 
QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS 

As atividades são ofertadas para 67 crianças e adolescentes participantes da Mapear no mês de abril entre 
os períodos da manhã e tarde. No período da manhã são atendidas 29 crianças e à tarde, 38 crianças, 
representando 89 % de frequência nas atividades no mês de abril. 
 
DIA, HORÁRIO E PERIODICIDADE 

A alimentação é oferecida para todas as turmas mantendo algumas especificidades em relação ao período 
que a criança e ao adolescente frequentam as atividades. As turmas da manhã recebem na chegada o café 



 

 

da manhã e próximo às 11 horas, o almoço. No período da tarde recebem, na chegada, uma fruta ou 
biscoito e um lanche no meio do período.  
 

COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR 

TURMAS 
MATUTINO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

7h50 - 8h Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã 

10h45 - 11h Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

TURMAS 
VESPERTINO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

13 - 13h10 
Fruta ou 
bolacha 

Fruta ou 
bolacha 

Fruta ou 
bolacha 

Fruta ou 
bolacha 

Fruta ou 
bolacha 

15h30 - 15h50 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

Todas as turmas recebem alimentação nos turnos em que frequentam 

 

RECURSOS HUMANOS 

Café da Manhã e Almoço: Ivonete Mendes - Cozinheira e auxiliar geral - vínculo CLT.  

Lanche da tarde: Voluntários da Mapear – cada dia um grupo de voluntários se revezam para atender a 
demanda dos lanches. Por dia, são requisitados entre dois a três voluntários para o preparo dos lanches, 
com horários previamente estipulados. A partir de abril, uma vez por mês será preparado um lanche 
temático especial de aniversariantes, como parte das atividades do projeto culinária. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

A atividade é desenvolvida no âmbito municipal, no Bairro Domingos de Syllos, na sede da Mapear. 

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA 

Foram servidos no mês de abril para as turmas da manhã em média 672 cafés da manhã, almoço e suco. 
Para as turmas da tarde foram servidos em média 798 lanches, sucos e frutas. 

O mês de Abril seguiu a base alimentar dos meses anteriores, sempre fazendo parte do cardápio: frutas, 
legumes e folhas nas refeições e nos lanches. No almoço sempre há composição do arroz, feijão, carne 
(bovina, suína ou de frango), saladas e sucos. Nos lanches da tarde há o aproveitamento da proteína 
servida no almoço como recheio do sanduíche. Neste mês de abril, o cardápio temático foi visto com 
grande interesse pelas crianças, pois além de experimentarem algo diferente, celebra os aniversariantes do 
mês.  

Fotos de momentos da alimentação das crianças e adolescentes  

   

 

  

 

Legenda: Imagem do almoço temático de abril. No cardápio: kibe frito, arroz, feijão e vinagrete.  

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES QUANTO AOS ASPECTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES 

Aspectos Facilitadores:  
No mês de abril as crianças aceitaram bem o almoço especial. O almoço sempre tem mais aceitação do que 
os lanches. 
 
 



 

 

Aspectos dificultadores:   
O único aspecto dificultador é que algumas crianças não gostam de recheios nos lanches, portanto, 
preferem comer pão com manteiga. 

5. PARCERIAS 
 
Prefeitura Municipal:   
 Subvenção Municipal através do Termo de Colaboração para viabilizar parte das atividades aqui 

apresentadas 
 
Doadores Mensais:   
 Diversos doadores possibilitam a manutenção do projeto. Doações alimentícias e financeiras são as 

principais doações mensais. 
 

6. AÇÕES COMPLEMENTARES 
 

No mês de abril as atividades regulares voltaram ao normal, incluindo às segundas e sextas como atividades 
livres, porém direcionadas aos projetos já estipulados como o da horta, culinária, relaxamento e o de 
higiene pessoal. Aconteceu um grande evento em prol da Mapear, reuniões e diversas atividades.  

Reunião com os voluntários da cozinha 
No dia 1, aconteceu uma reunião com os voluntários que ajudam na cozinha da Mapear preparando os 
lanches da tarde para as crianças. O objetivo da reunião foi colocá-los a par da nova proposta pedagógica e 
explicar como funciona a pedagogia sistêmica. Quem fez a intermediação da reunião foi a MindCoach e 
aliada da Mapear, Eliana Maziero. A reunião fez com que os voluntários percebessem quem além da 
importância dos lanches que preparam diariamente, eles também tem a função de serem educadores 
trazendo para perto as crianças e jovens, compartilhando informações e os escutando sempre que 
solicitados. 
 
 

 

 

 
 
Legenda: Imagens da reunião com os voluntários dos lanches sobre a nova proposta pedagógica da 
Mapear. 
 
Vivência no mundo dos escoteiros 
No dia 15, o voluntário Luigi Martins realizou uma atividade diferente com as crianças, colocando-as no 
mundo dos escoteiros. A atividade aconteceu na segunda-feira, dia em que são realizadas as modalidades 
livres, porém, direcionadas aos projetos propostos. A atividade proporcionou às crianças e jovens uma 
vivência no mundo dos escoteiros, aprendendo a cozinhar pequenos alimentos como se estivessem na 
mata. As crianças fizeram banana assada na brasa (construída com tijolos, pedras e a brasa com folhas 
secas) salsicha assada e o pão de caçador que é feito com farinha e água. Além dos conhecimentos da área 
de culinária, as crianças também simularam um acampamento, montando barraca e brincando por algum 
tempo,  vivendo a experiência de um camping. Essa atividade teve interface com o projeto da culinária e foi 
muito produtiva. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Fotos da atividade que simulou o mundo dos escoteiros 
 
Entrega de ovos de páscoa 
No dia 17, a Mapear ganhou de uma equipe de voluntários ovos de páscoa para que fossem distribuídos às 
crianças e jovens em comemoração à Páscoa. Cada ovo doado tinha 500 gramas de chocolate. As crianças 
que ficaram muito felizes com o presente recebido. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Legenda: Fotos da entrega dos ovos de páscoa 
 
Aulas de Artesanato 
No dia 17, iniciaram as aulas de artesanato na Mapear. A presidente, Jussara Simonetti é quem ministra as 
aulas para mais de 10 participantes. O público é formado por mães, jovens que frequentam o projeto e 
pessoas do bairro. A iniciativa surgiu da vontade de integrar ainda mais as famílias com o projeto, além de 
proporcionar uma atividade que pode desenvolver novas habilidades a quem participa, bem como angariar 
fundos com a venda desses produtos. As aulas passam por pintura em madeira, colagem em tecido, fuxico 
em tecido e demais técnicas que serão realizadas ao longo das aulas. A matéria prima é doada por 
voluntários e os participantes não tem qualquer tipo de custo para realizarem a atividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Fotos das aulas de artesanato 
 
 



 

 

Reunião de Pais 
No dia 25 aconteceu a 1ª reunião de pais de 2019. Uma das pautas da reunião foi apresentar a nova 
proposta pedagógica. A facilitadora da apresentação foi a aliada e MindCoach, Eliana Maziero. Além de 
falar sobre a nova proposta, foi compartilhado aos pais sobre a dificuldade financeira que a Mapear se 
encontra. Do apelo surgiu uma ação que será realizada em maio para ajudar a Mapear. Houve também 
orientações gerais sobre as ações do projeto, atividades e sobre o desenvolvimento das crianças. Quase 
todas as famílias compareceram à reunião o que fortalece cada vez mais o vínculo com a comunidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Imagens da 1ª reunião de pais de 2019 

 
7. EVENTOS  
 

Aniversariantes de Abril 
Mensalmente é comemorado os aniversariantes do mês. Em Abril, o bolo de aniversário foi cortado no dia 
13. Os aniversariantes foram: Dia 1- Vitoria Oliveira, dia 07- Nicole e Clara e dia 18 - William Ferreira. 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
Legenda: Foto da comemoração dos aniversariantes do mês de Abril 
 
Evento Café com Negócios- Em busca de Aliados 
No dia 16, aconteceu no Auditório da ACI, o evento promovido pela Mapear “Café com Negócios- em busca 
de aliados” para captação de novos aliados para a Mapear. O evento foi conduzido pela MindCoach Eliana 
Maziero que fez uma palestra pocket para os presentes abordando “A arte de doar-se, como doar pode ser 
transformador na vida de cada um”. Após a palestra, a presidente da ONG, Jussara Simonetti e o vice 
presidente, Gabriel Rodella apresentaram a Mapear desde sua criação até os projetos futuros. O objetivo 
do evento foi captar aliados, possibilitando assim a manutenção das atividades e equilíbrio financeiro. No 
final da noite, os presentes puderam apreciar a fala de duas crianças que participam da Mapear, Williany e 
Mateus falando sobre suas experiências e vivências na Mapear e os seus sonhos. Houve também uma 
pequena apresentação de percussão que contagiou a todos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Imagens do evento na ACI- Café com Negócios- Buscando Aliados 



 

 

8. RELAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS  
 

 
NOME NASCIMENTO 

1 Adham da Silva Roque 01/10/2011 

2 Alan Aparecido da Silva Roque 06/01/2010 

3 Alice Americo Ferreira 01/04/2011 

4 Alyssom Henrique Inês Maria 21/10/2007 

5 Ana Beatriz da Silva Pedro 03/07/2003 

6 Ana Clara Sarraf Souza Juvenal 28/02/2011 

7 Ana Laura da Silva Souza 01/07/2011 

8 Ana Luísa Guerrero Berti 25/03/2010 

9 Anahi Vitória Gomes Catalano 02/09/2009 

10 Arthur de Lima Silva 16/02/2009 

11 Camila Aparecida Santos de Paula 18/02/2005 

12 Camily Vitoria da Silva Virgilio Cardozo 07/05/2001 

13 Carlos Eduardo Medeiros Meirelles 19/10/2005 

14 Dérik Alves Antonio 19/02/2007 

15 Eduardo Posso Ferian 06/10/2009 

16 Eloah Beatrizi Souza Paula 28/03/2008 

17 Filipe Mendes Cabral 01/03/2006 

18 Francine da Silva Vergilio Cardozo 23/01/2010 

19 Gabriel Antônio Silva Guilherme 04/02/2009 

20 Gabriel da Cunha Luiz 13/03/2012 

21 Gabriel da Silva Domingos 01/02/2008 

22 Gabriel Farias de Melo 03/03/2006 

23 Graciely Alvarenga Tardelli 21/01/2005 

24 Gustavo Augusto da Silva Thobias 12/02/2012 

25 Gustavo de Melo Lúcio 21/01/2010 

26 Isabeli Cristina Carvalho Lourenço 01/06/2004 

27 Isadora Cardoso Venâncio da Silva 24/04/2011 

28 Isadora Maria da Silva Guilherme 12/09/2012 

29 Jenyffer Alves Antônio 10/08/2010 

30 João Vitor Fernandes de Arruda 15/10/2004 

31 João Vitor Silva Pedro 05/06/2010 

32 Jonatas Honório Alvarenga  20/10/2005 

33 Júlia Américo Ferreira 11/11/2004 

34 Julia de Lima Silva 20/02/2012 

35 Kauan Henrique Gomes da Cunha 01/04/2010 

36 Kauany Bertolini Zeferino 14/11/2010 

37 Kemilly Priscila Rodrigues da Silva 03/04/2012 

38 Ketlyn Antoniolli Feltran 04/10/2008 

39 Lara Gabriele Bizze Silva 16/08/2009 

40 Lorena da Silva Florêncio 18/02/2008 

41 Lucas Eduardo de Souza Lopes 17/02/2002 

42 Lucas Gabriel Rosseto Monteiro 27/01/2011 

43 Luís André Juvenal Penha 03/09/2009 

44 Luis Octávio da Silva 09/02/2008 

45 Luís Otávio Sarraf Guerrero 10/08/2012 



 

 

46 Manuela Estevão Ernesto 25/03/2009 

47 Maria Vitoria Jardin Lourencini 17/03/2009 

48 Matheus Cassimiro dos Santos 26/01/2006 

49 Miguel Augusto Botelho Mundim 22/09/2011 

50 Miguel dos Santos Rodrigues 07/01/2010 

51 Miguel Lucca Cordeiro Venâncio 18/02/2012 

52 Mikaela Estevão Ernesto 06/12/2012 

53 Nicole Cristina Sarraf de Souza Juvenal 07/04/2008 

54 Otávio da Costa de Oliveira 01/02/2008 

55 Pedro Henrique Ferreira Braz 11/07/2008 

56 Rafael Farias de Mello 12/04/2013 

57 Rafaella Fernandes Arruda 24/07/2008 

58 Raissa Gomes Eduardo 25/09/2012 

59 Rogério Bertolini Junior 18/10/2006 

60 Samuel Donizete Guerreiro Berti 09/10/2006 

61 Taciana Izidoro Passoni 13/01/2010 

62 Vírginia Madalena Baptiston Garcia 03/07/2007 

63 Vitória Ap. Apolinário Marinho de Souza 24/01/2013 

64 Vitoria Maria da Costa 05/01/2016 

65 Vitória Rodrigues de Melo Alves 20/10/2011 

66 William da Silva Ferreira 18/04/2008 

67 Williany dos Santos 16/01/2006 

 
Fonte: Relatório da Coordenação Pedagógica de Abril/2019 

 
 
  



 

 

8. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL 

ANEXO I - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE ABRIL 
 
TABELA 1- DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS   

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS 
Data Prevista para o 
Repasse (até o dia 20 
de cada mês/ artigo 
primeiro, parágrafo 
primeiro lei 5.237/18) 

Valores                       
Previstos                               

R$  

Data do               
Repasse  

Número do 
documento de 

crédito  

Valores           
Repassados               

R$  

20/04/2019 3.300,00 22/04/2019 6.645.644 3.300,00 

 
    

(A) Total de repasses públicos 3.300,00 

(B) Saldo anterior 108,12 

(C) Recursos próprios da entidade 0,00 

Total de Recursos (A+B+C)  3.408,12 

(D) Total das despensas incorridas no mês -3390,49  

(E) Taxas Bancárias Ressarcidas     -20,36  

Saldo atual disponível 17,63 

 
 

TABELA 2- DEMONTRATIVO GERAL DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL 

DEMONTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL 

Origem dos Recursos : Temo de Colaboração 14/2018  e Lei Municipal nº 5.237/18 

Categoria ou Finalidade da despesa  Despesas Contabilizadas (R$) 

Alimentação -2233,84  

Materiais de consumo  -356,65  

Prestadores de Serviço -800,00  

Taxas bancárias  ressarcidas 
30,54  

TOTAL  -3.390,49 

 



 

 

TABELA 3- RELAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS INCORRIDAS EM ABRIL  
   RELAÇÃO DE DESPESAS 

Transação bancária Nota fiscal   

Data do documento 
Especificação do 

documento  
Data do documento 

Especificação do 
documento fiscal 

(Nº NF) 
Credor CNPJ 

Natureza da 
despesa 

resumidamente 
Valor (R$) 

15/05/2019 550.066.000.028.041 Entrada- Transferência de outra conta da Mapear para cobrir taxas bancárias 20,36  

15/05/2019 500.660.000.013.010 22/04/2019 Nº 7605 Série 001 
Nilton Cezar 

Sebastião Cueva- 
ME 

06.005.983/0001-35 Consumo- Limpeza -107,94  

15/05/2019 550.066.000.017.598 23/04/2019 Nº 2662 

Dalbon Ind e Com 
de Legumes e 

Frutas Imp e Exp 
Ltda ME 

09.277.985/0001-71 Alimentação -309,00  

15/05/2019 550.066.000.022.979 22/04/2019 Nº 038349 Série 1 R C Astolpho EPP 02.704.712/0001-17 Consumo- Escritório -127,25  

15/05/2019 550.066.000.024.680 22/04/2019 N º 003.194 Série 0 
Jupter Comércio 
de Embalagens 

Ltda 
05.520.337/0002-24 Consumo- Limpeza -121,46  

15/05/2019 550.066.000.024.680 14/05/2019 N º 003.245 Série 0 
Jupter Comércio 
de Embalagens 

Ltda 
05.520.337/0002-24 Alimentação -102,90  

15/05/2019 550.066.000.028.544 08/05/2019 Nº 840 Série 001 
Marcelo Sposito 
de Faria Padaria- 

ME 
09.242.319/0001-06 Alimentação -418,95  

15/05/2019 550.066.000.030.144 14/05/2019 Nº 36 
Samantha 

Caride Teixeira 
28.787.782.0001/70 RH -800,00  

15/05/2019 51.501 23/04/2019 Nº 015107 Série 2 
Pedro Marcio da 

Fonseca e Cia 
Ltda 

57.032.427/0001-99 Alimentação -234,04  

15/05/2019 51.502 25/04/2019 Nº 9 Série 001 
Shirley da Silva 

Manetta 
Gonçalves- ME 

24.768.453/0001-20 Alimentação -1168,95  

15/05/2019 821.351.200.075.338 Saída- Taxa Bancária cobrada de DOC referente a NF Nº 015107 - Série 2- Pedro Marcio da Fonseca e Cia Ltda -10,18  

15/05/2019 821.351.200.075.339 Saída- Taxa Bancária cobrada de DOC referente a NF Nº 9- Série 001- Shirley da Silva Manetta Gonçalves- ME -10,18  

VALOR -3.390,49 



 

 

ANEXO II. COLABORADORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO 
 

TABELA 4 - PRESTADOR DE SERVIÇO PAGO COM VERBA DA SUBVENÇÃO MUNICIPAL 

QTD 
 

    

PLANO DE APLICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS     

Descrição das despesas Valor MENSAL  
Tipo de 

contrato 

1 Administrativo: Samantha Caride Teixeira Taranto 800,00 MEI 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III. EXTRATO BANCÁRIO CONCILIADO, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


