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ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR . DEIMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E

DESpESAS - TERMo DE coLABoRAÇÃoi FoMENTo

óRGÃo púBUco: Prefeiiura Municipal de NEVES PAULISTA

oRGANrzaçÃooasoclEDÂDE ctv[:Associação Renascer
CN Pl : 7:..744.007/0001-66

ENDEREçO E CEP: Av. Amêlja Cury Gabriel, ne 4701,Jd Soraiâ, Cêp 15075-220.

RESPONSÁVEL(lS) PELA OSC: Aparecido Ferreira Pacheco

CPF: 428,673.558-34

necessitam de educação especial, propoÍcionando-lhes um mêlhor desenvolvlmento físlco, mentâ|, emocional,
intelectual e social, sendo atendimento até 05 (cinco) pessoas com deliciência Intelectuâl do município.

ORIGEM DOS RECURsOS (l): Municlpal

rêrmô dê cô aborâçãô/Fomeôto ns o1l2019

DEMoNsrRATivo Dos REcuRsos DrspoNívEls No ExERcícro

VALORES PREVIsÍOS (R§) VALORES R€PÂ§sADOS (RSi

(a)sÁLoo oo ExERcÍcoaNÍEF oF

lB) REpassEs púBLrcos No ExÊRcÍcro

{c) RECE TAs coM apLrcaçôEs FINANCE|RAS oos REpassEs púallcos

(0)ouTRAs RECETTAS oEcoRRaNTas DA ExEcuçÃo Do arusrE (3)

lE)rorÀLoE ÂEcuRso6 púBlrcos (Â + B*c * o)

(F) REcuRsos pRópRros DA ENTDADE paRcErRA

(Gt ToTAr DE FtcuRsos DrspoNívErs No ExE Rcroo lE - .;

(1)V.rbàr Fêderà], Estaduarou Muilcipôl,dêvendoserêàboradouú ân.ro pê.a cadã fo.ie de recurso.

EMAIL: flnanceiro@âssociacaorenascer.org.br
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ANEXO RP-14 . REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEIVONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEIIAS E
DESPESAS - TERIVIO DE COLABORAÇÃO/FOIVENTO

{2)rncluk vôLores prêvistos no exercício anterior e.êpassadôs nesteexêrcicio,
(r)R'.êrhr -m *rã.iôm mêirÕ. 1 ús'Érs, ênrÊ ôu,i<

o(s) sisnâiáriols), na quâlidàdê dê reprêsêntântê{s) da A§sociâção Bênascêr vêm indicar, nâ formã abaixo dêtalhada, as
despêsas incoridâs e pâCas 3e quâdrímêstre do êxêrcício/2019 bêm como as despesas a pagar no exêrcício seguinte.

I

ASINCORRIDASNO

oRrcEM oos REcuRsos (4): Municipâr

NasrE ExERcÍoo €

S€GUINTES{RSI

(4)vêrbà: Fêdêrà|, EstaduâI, Mlni.ipà ê Re.u/sos PÍópriôs, ddêndô s€Í €làbo.ado um anerô pàra câdà fonte dê rêcu^ô.

DEMoNsTRA Ivo uo sarDo HNAN.Hrio Do !xEiaíLro

{G)Íoral oE REcuÂsosDrspoNívÊL No ExERcíoo

(r) DEspEsas pa6Ás No ExEÂcÍcro (H. l

(K)FEcuRso púBL co NÃoapL cÀDo [E -(] -F)1

(L) vaLoR DEVoLvlooao óR6Âo púBLtco

(M)valoR auÍoRrzÂoo pÂRAÂpL caçÃo NoExERcicrosEcurNÍE (K- t)

\.'

oeclâro{amos), na quâlidadê de íêsponsávêl(isi
relacionâda cornprovà a exataaplicação dos recursos

aprovado, proposto ao Órgão Público Pâícêiro.

sãolose do RÍo Preto,10 dejaneiro dê 2020.

pêla êntidadê suprâ êpagrafada, sob as penas da Lêi, que ê despesa
progrê.ia de t.abâlho

AV. A[4ÉL]A cuRy GABRTEL, 470í - FoNE (012) 3213-9s95 - c:p: 1so7s-220 - sÃo JosÉ Do Rto pRETo - sp
E MAIL: fi na nceiro @associacaorenascer,org. br


