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Doações: 

• 296 ton de alimentos (Jan-Out 2016) 
Cadeia de desperdício de alimentos; 
Campanhas solidárias: Alto de natal, entrada show, 
Doações do PAA – JPA; 
Doações do PAA Conab; 

 

Beneficiários: 

• 106 Entidades cadastradas: Associações Comunitárias, 

Instituições religiosa, ONG’s, Hospitais filantrópicos e públicos. 05 
cozinhas comunitárias. CRAS, CRC e Acolhimento Institucional 

• 11.508 famílias + 6.528 Pessoas; 

• Total de beneficiários: média de 64.401 pessoas 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Números do Banco JP 



Literatura (PINTO, 2009): ferramentas de gestão possibilitam certa 
padronização e uniformização das informações, através de planilhas e 
gráficos, que são um insumo importante no processo de tomada de 
decisões em relação à gestão dos equipamentos de SAN.  

Uniformização de informações:  
- Doadores,  
- Doações 
- Instituições assistidas 

IMPORTÂNCIA DA INFORMATIZAÇÃO 

Sistema informatizado de 
gerenciamento para os bancos 
públicos de alimentos 

Parceria com a UFPB: estagiários e programas de extensão 



Contato com as Entidades; 

Elaboração da planilha de doação; 

Triagem por amostragem, pesagem e estocagem de acordo com as 

características individuais do alimento; 

Coleta no local; 

Elaboração do cronograma de entregas (segunda a quinta); 

 
Banco de Alimentos - logística 

 



Banco de Alimentos JP: oito planilhas de gestão 

1. Cadastramento das famílias beneficiadas 

2. Monitoramento das famílias por Entidade  

3. Agendamento e Monitoramento das Entregas do PAA-CONAB  

4. Entrada dos alimentos  

5. Entidades Sócio-assistenciais divididas por dia da semana  

6. Distribuição de alimentos  

7. Produção das prestações de contas das doações 

8. Monitoramento das prestações de contas  



• Planilha Cadastro - controle do Banco: organização dos 
dados das famílias cadastradas por entidade 

 

 

Cadastro das famílias beneficiadas 

• Planilha Monitoramento – controle entidades: comunicação 
com as famílias/pessoas beneficiadas pelo programa de 
doações. 

 

Dados Beneficiados 
Nome completo  RG  CPF   contato 

Faixa Etária 

Identificação 
Institucional 

Dados Beneficiados 
Nome completo           Contato 



Cronograma de Entregas 

Outras informações necessárias: tipo de alimento e quantidade 

Sempre necessário canal aberto entre agricultor e BA 

Baixa produção nos períodos de estiagem, adequação dos produtos 

processados à legislação sanitária, conversão de produtos. 

Fatores que por ventura contribuem possíveis cancelamentos: 

Planilha utilizada para agendamento e monitoramento das entregas; 



Per capita de produção de acordo com a particularidade de cada Entidade 

Per capita média de 3 Kg por família de cada alimento + % de perda do alimento 

Elaboradas no dia do recebimento, com distribuição simultânea 
 

Planilha de entrada: setor de estoque, a data, origem da doação, tipo de 
alimento e pesagem. 

Elaboração das planilhas de Entrada de 
alimentos 



• Divisão por dias de doação (terça e sexta pela manhã); 
 

• Permite rotatividade nas doações, fazendo com que 
todas sejam beneficiadas; 
 

• Todas as divisões contemplam todos os seguimentos, 
tais como: Associações Comunitárias, ONG,s, Asilos, 
Hospitais, Entidades Religiosas, Seguimentos LGBT, 
Comunidades Tradicionais, entre outros.  

Elaboração das planilhas de doação: 
elaboração 



• Favorece na organização de todo o processo de trabalho:  

– monitoramento das prestações de contas,  

– organizações das pastas de documentos  

– organização do arquivo de prestações de contas de todas as doações.  

 

 

Planilha das Entidades Sócio-assistenciais 
divididas por dia da semana: doação 

Entidade                                        no pessoas/família                Contato 



• Informações: tipo de alimento e as suas quantidades. 

 

• Através desta ferramenta pode-se rapidamente identificar a 
quantidade de gêneros doados nos anos de 2013 a 2015. 
–  No ano de 2013 foram doados 520.183 kg de produtos in natura e 

26.400 L de sucos industrializados.  

– Em 2014, foram doados 749.079 kg de produtos in natura 

– Em 2015 foi superada a meta de 750.000 kg. 

 

Planilha de distribuição dos alimentos 



Planilha de distribuição dos alimentos 

Entidades 
No 

pessoas/famí
lias 

Abacaxi 

Dias 

Macaxeira 

Alimento Recebido 

Identificação do 
Doador 



Planilhas de Prestação de Contas 

Entidades que doam para famílias: 
 
 

 É disponibilizada a relação das 
famílias cadastradas para que cada 

uma assine no ato das doações. 

Entidades que produzem 
refeições: 

 
 São disponibilizados documentos 

para relatos dos tipos de 
preparações que foram 

elaboradas. 



 
• Consta os dias de doação por mês.  

 
• A cada prestação de contas é dado baixa.  
 
• Permite monitorar quem está em dia, dentro do prazo vigente; 
 
• Agilidade na identificação das Entidades aptas a receber os 

próximos alimentos. 
  

Planilhas de monitoramento da prestação 
de contas 



Considerações Finais 

• As planilhas resultaram em uma logística mais ágil e transparente, além 
de possibilitarem um mapeamento de todo o processo.  

 
• Com a ferramenta foi possível monitorar eletronicamente toda execução 

do programa: exemplo - quantidade doada para determinada entidade, 
tanto diariamente quanto mensal ou anualmente.  
 

• Possibilidade de cruzamento de informações que é feito para que 
famílias não sejam beneficiadas por mais de uma entidade, deixando 
assim outras famílias em vulnerabilidade social descobertas do 
benefício. 



Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB 
Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES 

Diretoria de Economia Solidária e Segurança Alimentar e Nutricional - DESSAN 
 
 
 

Obrigada! 
 

Mariângela Duarte Pinto 
Coordenadora do Banco de Alimentos da PMJP 
Email: bancodealimentos_pmjp@hotmail.com  

 
 

 DESSAN – 3218-9244 
Banco de Alimentos – 3214-5496 


