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ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR . DEMONSTRATIVO INTÊGML DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÁO/FO[/lENTO

o(s) sisnãtário(s), nâ qualidâde de representantê(s) da Associação Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhâdâ, âs
despesâs incoridas e pagas 2c quadrimestre do exercício/2o19 bêm como âs dêspesãs a págar no exercicio sêguintê.

{4)verbarFêderal, Estôdu.l, Municipal e Rêcursor Próp.ios, dryendo ,ê. êlaborôdo um.nexo pàrá c.dã lontê de rec!reo,

DEMONSÍRAÍIVO DAs DESPCSAS INCORRIDAS NO EXÉRCÍCIO

oRTGEM oos REcunsos (41: Municipâl

NESTE EXERCÍCrO (Rs)

ÍH)

EXÉRCícrO{Ra)

Írl

ÉxÊRclcro(isl

rÀ'ÀNtERÔ Do ÉxFR.í.rô

(G) TOÍAL OE RECURsOS OISPONÍVE L NO EXERCíOO

Ü) oEsPÉsas PAGA5 NO EXERCÍCrO (H.r)

lK) NECUR5OPÚBLICO NÂO APLICADO IE - (J. F»

(L) valoR D€VOLVTOO aO óÀCÃO PÚ8LrCO

(M)VAIOR AUÍORIZADO PARA ÂPLICÂçÃO NOEXERCíOOSEGUINTE (K -L)

Dêclâro{ãmos), na quãlidade dê responsável(is)
rêJâcionâda comprovã a êxatâaplicâção dos recursos
àprovado, proposto ao órgão Público Parceúo.

Sãolosê do Rio Preto,24 de setembro dê 2019.

Responsáveis peià Orgânização da Socie

pela entidade supra êpigrãfâdâ/ sob as penas

rêcebidos para os fins iodicados, conforme
dã Lêi, qle â despêsa
programa de trabâlho
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ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E

DESPESAS - TERIVo DE CoLABORAÇÃO/FOMÊNTO

óRGÀo púBLrco: Prefeitura l\4unicipal de Mirassol
oRGANrzaçÃo DA socrEDADE ctvrl: AssociaÇâo Renascer
CNPlr 71.744.007/0001-66

ENDEREçO E CEP: Av. Amêlie Cury Gabri€|, ne 4701, Jd Soraia, Cêp 15075-220.

REsPoNsÁvEt(ts) PEtaosc:apere€idoFerreirá Pache.o

CPf: 428.673.558"34

oBlgro DA PARcERta: Promover o atendimento edúcacional, em ensino especial ou fundamental de 1a a 3a

serie de até 06 pessoas com deficiência intelectual do município de MiÍassol e conforme a necessidade de
cada atendido e avaliação de equipe técnica da Associação Renascer oÍerecer atendimento clinico
ambulatorial, mediante um programa individuai e especiÍico, nas atividades de fisioterapia, terapia
ocupacional, fonoaudiologiã, psicologia, enfermagem, medico neuropediatra e psiquiatra, assistente
social, pedagogia, com avaliação semestral apontando evolução do paciente até a alta do tratamento
ExERcícro: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

T.rmo de corâboràção/Fomento n, 26612017

2Ah2/2O13

DÉMoNsÍRATrvo Dos REcuRsos DtspoNÍvErs No ExERcÍcro

REPASSE {2)
VÂLORES PREVISTOS (R§}

cRÉDtro
VALORÉS sEPA5SADOS IRS)

RS2,350,00

lÀ) saLDo Do ExEfi cícoaNTERroR

{B) REpassEs púBlrcos No ExERcícto

{c) REcElras côM aplrciçôÉs FtNÂNcErRAs oos REpÁssEs púBlrcos

(D)ouÍRps REcErras DEcoRRENÍEs 0a ExEcuçÃo DoaruíE (i)

(E)ÍoÍAL DE RECURSoS PÚBLICOS {A + B+ C. D)

(F) REcuRso6 pRópRr06 DA ENTrDÀoÊ paRcErRA

(G)ÍoTAL DE REcuRsosorspoNÍvErs No ExERotro {É. r)

(1)Verba: F.de.al, Est.duãr ou M!.icip.l, dêvêndo.erelaborãdo uh árexo râra édã lonrê dê rê.uBo.
(2) hclunva!ôÍ€, prêvirtos no êxe.cl.io ãnte.ior e repa$ados neste ex€rcicio.

13 ) R.cêilàs co m estãc iona m.nto, .lusuéh, enr. ouÍa s-

AV. AÀtÉLrA cuRy GABRTEL 47or , FoNE (or7) 32r3-9595 - cEp: 15075-220 - sÃo JosÉ Do Rro pRETo - sp
EMAIL: fi nanceiro@associacaorenascêr.org.br
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Ofício n' 336/20'19

São José do Rio

ReÍ: TeÍmo de Colaboraçáo no 266/2017
Competência: 2o Quadrimestre 2019

Preto, 24 de setembro de 2019.

Associaçáo Renascer, por seu representântê legal,
abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentaçâo quê
compóe o acompanhamento Ílnanceiro dos rgcursos rêcebidos da Prefeitura
Municipal de Mirassol no valor de R$ í0.400,00 (Dez mil e quatrocentos
reais).

Documentos anexos:

. Oficio de encaminhâmento,

. Anexo 14.

Atenciosamente,

Responsável pela Organização da Sociedade C Pac

.558-34
idente

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de PrestaÇão dê Contas
NESTA
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