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ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE 

COLABORAÇÃO/FOMENTO 
 
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Limeira 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cultural Chiu Jin de Artes e Terapias Orientais 
CNPJ: 00.016.020/0001-50 
ENDEREÇO E CEP: Rua Antonio Diniz, 115 – Jd. Montezuma – Limeira-SP – CEP 13480-356 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Reginaldo Siqueira 
CPF: 123.500.838-02 
OBJETO DA PARCERIA: Karatê Masculino e Feminino 
EXERCÍCIO: 2020 
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal 
 
 

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ 
Termo de Colaboração/Fomento nº 

14/2020 

31/01/2020 01/02/2020 à 31/12/2020 R$ 70.000,00  

 

DEMONSTRATIVO 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$) 

02/03/2020 R$ 5.460,00 02/03/2020 976-TED 1040317  
Doc. 629.407 

R$ 5.460,00 

 

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  0,00 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO  R$ 5.460,00 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS   
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)   
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)  R$ 5.460,00 
   
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA  R$ 0,00 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)  R$ 5.460,00 

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. 
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. 
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras. 

 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação 
Cultural Chiu Jin de Artes e Terapias Orientais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as 
despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício 
seguinte.  
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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 DE 
DESPESAS 

PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 

(J= H + I) 

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO A 
PAGAR EM 
EXERCÍCIOS 

SEGUINTES (R$) 

Recursos 
humanos (6) 
 

R$ 2.520,00 0,00 R$ 2.520,00 R$ 2.520,00 0,00 

TOTAL    R$ 2.520,00 0,00 
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte 

de recurso. 
(5) Salários, encargos e benefícios. 
(6) Autônomos e pessoa jurídica. 
(7) Energia elétrica, 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 DESPESA 

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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e 
despesas. 
  

 

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 5.460,00 

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 5.460,00 

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] R$ 2.940,00 

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ 2.940,00 

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) R$ 0,00 

 
 

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) 

DATA DO  
DOCUMENTO 

ESPECIF. DO 
DOCUMENTO 

FISCAL (3) 

CREDOR 
 

NATUREZA DA 
DESPESA  

RESUMIDAMENTE 

ORIGEM DO 
RECURSO 

(5) 

VALOR (R$) 

03/03/2020 2/NFSE Marilia 
Struzziatto 
Ferreira Florindo 
CNPJ 
33.610.535/0001
-33 

Aulas de Professores 
no Projeto Karatê – 
Masculino e 
Feminino 

Municipal R$ 2.520,00 

TOTAL R$ 2.520,00  Professor de 
Kung Fu 

Municipal R$ 800,00 

 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 

                    ORIGEM DOS RECURSOS (4): 
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Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. 
 
Limeira, 31 de Março de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reginaldo Siqueira 
CPF 123.500.838-02 

Presidente 
Associação Cultural Chiu Jin de Artes e Terapias Orientais 
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Relatório das aulas de Karatê no Centro comunitário Dores I. 

 
Professor Aroldo Soares 
Aulas: 09h00 as 10h00 e 10h00 as 11h00. 
Mês vigente: Março 2020. 
Total de alunos matriculados: 11      Total de horas/aula: 18 
 
No mês de março também foram feitas divulgações nas escolas próximas ao centro comunitário, dentro do próprio 
local de aula e nas proximidades no bairro, entre os próprios alunos e familiares. 
 

AULA 1 (03/03) 
 Aquecimento com funcional e lúdico 

 Trabalho de revisão básica 

 Base zenkutso dachi 

 Base kiba dachi 

 Base kokutso dachi 

 Conversa sobre teoria, história e filosofia do 
karatê 

AULA 2 (05/03)  
 Alongamento geral 

 Exercícios de flexibilidade 

 Aquecimento com funcional usando escada 
de agilidade 

 Movimentação de luta na escada de agilidade 

 Golpes combinando movimento na escada de 
agilidade 

AULA 3 (10/03) 
 Exercícios de flexibilidade 

 Aquecimento com funcional 

 Kihon parado de chutes com maegueri e 
kesamigueri 

 Kihon de defesa gedanbarai 

 Movimentação de luta com e sem golpes e 
defesas. 

AULA 4 (12/03) 
 Alongamento geral 

 Exercícios de flexibilidade 

 Exercícios de coordenação motora usando 
cones 

 Golpes, defesas, chutes, e funcionais em 
forma de circuito 

 Movimentação de luta sem golpes em dupla 

AULA 5 (17/03) 
 Aquecimento com funcional e lúdico 

 Corrida leve com exercícios de atenção 

 Kihon completo parado com golpes de braço, 
chutes e defesas 

 Kihon completo andando. 

 Executar as 3 bases andando. 

AULA 6 (19/03) 

Aulas suspensas a partir do dia 19, professores no local 
das aulas cumprindo a carga horária e dando 
orientações aos alunos e pais. 

AULA 7 (24/03) 
Aulas suspensas. 

AULA 8 (26/03) 
Aulas suspensas. 
 

AULA 9 (31/03) 
                 Aulas suspensas. 
 

 

 
 Estamos atualmente trabalhando já com um grupo maior de alunos, porém, devido à crise do corona vírus as 
aulas foram suspensas a partir do dia 19. Divulgações foram feitas até o dia 17 nas escolas da região, locais próximos e 
dentro do centro comunitário para frequentadores para preencher as vagas. 
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Relatório das aulas de Karatê no Centro comunitário Parque Hipólito. 

 
Professor Aroldo Soares 
Aulas: 13:30h as 14h30 e 14h30 as 15h30. 
Mês vigente: Março 2020. 
Total de alunos matriculados: 20      Total de horas/aula: 18 
 
No mês de março também foram feitas divulgações nas escolas próximas ao centro comunitário, dentro do próprio 
local de aula e nas proximidades no bairro, entre os próprios alunos e familiares. 
 

AULA 1 (03/03) 
 Aquecimento com funcional e lúdico 

 Trabalho de revisão básica 

 Base zenkutso dachi 

 Base kiba dachi 

 Base kokutso dachi 

 Conversa sobre teoria, história e filosofia do 
karatê 

AULA 2 (05/03)  
 Alongamento geral 

 Exercícios de flexibilidade 

 Aquecimento com funcional usando escada 
de agilidade 

 Movimentação de luta na escada de agilidade 

 Golpes combinando movimento na escada de 
agilidade 

AULA 3 (10/03) 
 Exercícios de flexibilidade 

 Aquecimento com funcional 

 Kihon parado de chutes com maegueri e 
kesamigueri 

 Kihon de defesa gedanbarai 

 Movimentação de luta com e sem golpes e 
defesas. 

AULA 4 (12/03) 
 Alongamento geral 

 Exercícios de flexibilidade 

 Exercícios de coordenação motora usando 
cones 

 Golpes, defesas, chutes, e funcionais em 
forma de circuito 

 Movimentação de luta sem golpes em dupla 

AULA 5 (17/03) 
 Aquecimento com funcional e lúdico 

 Corrida leve com exercícios de atenção 

 Kihon completo parado com golpes de braço, 
chutes e defesas 

 Kihon completo andando. 

 Executar as 3 bases andando. 

AULA 6 (19/03) 

Aulas suspensas a partir do dia 19, professores no local 
das aulas cumprindo a carga horária e dando 
orientações aos alunos e pais. 

AULA 7 (24/03) 
Aulas suspensas. 

AULA 8 (26/03) 
Aulas suspensas. 
 

AULA 9 (31/03) 
                 Aulas suspensas. 
 

 

 
 Estamos atualmente trabalhando já com um grupo maior de alunos, porém, devido à crise do corona vírus as 
aulas foram suspensas a partir do dia 19. Divulgações foram feitas até o dia 17 nas escolas da região, locais próximos e 
dentro do centro comunitário para frequentadores para preencher as vagas. 
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Relatório das aulas de Karatê no Centro comunitário Ouro Verde. 

 
Professora Marilia Struzziatto 
Aulas: 09h00 as 10h00 e 10h00 as 11h00. 
13:30 as 14:30 e 14:30 as 15:30. 
Mês vigente: Março 2020. 
Total de alunos matriculados: 29      Total de horas/aula: 36 
 
No mês de março também foram feitas divulgações nas escolas próximas ao centro comunitário, dentro do próprio 
local de aula e nas proximidades no bairro, entre os próprios alunos e familiares. 
 

AULA 1 (03/03) 
 Aquecimento com funcional e lúdico 

 Trabalho de revisão básica 

 Base zenkutso dachi 

 Base kiba dachi 

 Base kokutso dachi 

 Conversa sobre teoria, história e filosofia do 
karatê 

AULA 2 (05/03)  
 Alongamento geral 

 Exercícios de flexibilidade 

 Aquecimento com funcional usando escada 
de agilidade 

 Movimentação de luta na escada de agilidade 

 Golpes combinando movimento na escada de 
agilidade 

AULA 3 (10/03) 
 Exercícios de flexibilidade 

 Aquecimento com funcional 

 Kihon parado de chutes com maegueri e 
kesamigueri 

 Kihon de defesa gedanbarai 

 Movimentação de luta com e sem golpes e 
defesas. 

AULA 4 (12/03) 
 Alongamento geral 

 Exercícios de flexibilidade 

 Exercícios de coordenação motora usando 
cones 

 Golpes, defesas, chutes, e funcionais em 
forma de circuito 

 Movimentação de luta sem golpes em dupla 

AULA 5 (17/03) 
 Aquecimento com funcional e lúdico 

 Corrida leve com exercícios de atenção 

 Kihon completo parado com golpes de braço, 
chutes e defesas 

 Kihon completo andando. 

 Executar as 3 bases andando. 

AULA 6 (19/03) 

Aulas suspensas a partir do dia 19, professores no local 
das aulas cumprindo a carga horária e dando 
orientações aos alunos e pais. 

AULA 7 (24/03) 
Aulas suspensas. 

AULA 8 (26/03) 
Aulas suspensas. 
 

AULA 9 (31/03) 
                 Aulas suspensas. 
 

 

 
 Estamos atualmente trabalhando já com um grupo maior de alunos, porém, devido à crise do 
corona vírus as aulas foram suspensas a partir do dia 19. Divulgações foram feitas até o dia 17  nas escolas 
da região, locais próximos e dentro do centro comunitário para frequentadores para preencher as vagas. 
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Relatório das aulas de Karatê na academia soares Equipe de Rendimento. 

 
Professor Aroldo Soares e Marilia Struzziatto 
Aulas: segundas e quartas feiras. 
Horário: 20:00 as 21:00 hrs. 
Mês vigente: Março 2020. 
Total de alunos matriculados: 15      Total de horas/aula: 9 
 
 

AULA 1 (02/03) 
 Aquecimento e alongamento dinâmico 

 Exercícios funcionais com escada de agilidade 
e golpes, defesas e chutes 

 Kumitê luta combinado 

 Kumitê luta livre 

AULA 2 (04/03)  
 Alongamento geral  

 Aquecimento com cones exercícios de 
coordenação e deslocamento 

 Circuito de luta e funcional moderado e 
avançado 

 Movimentação luta em dupla sem golpes 

AULA 3 (09/03) 
 Alongamento geral 

 Exercícios de flexibilidade 

 Aquecimento com mobilidade  

 Kata básico 

 Kata superior 

AULA 4 (11/03) 
 Alongamento geral 

 Exercícios de flexibilidade 

 Aquecimento com funcional 

 Kata em dupla formato competição 

 Kata aplicação, técnicas e defesa pessoal 

AULA 5 (16/03) 
 Aquecimento com circuito funcional. 

 Kihon avançado 

 Kihon com movimentação 

 Gohon em dupla 

 Kumite luta livre dupla 

AULA 6 (18/03) 

 Aquecimento com circuito funcional. 

 Kumite luta combinado e livre 

 Kata básico e superior 

 Kihon básico e avançado 

 Conversa sobre regras de competição 

AULA 7 (23/03) 
Aulas suspensas na academia devido orientação do 
estado e prefeitura 

 

AULA 8 (25/03) 
Aulas suspensas na academia devido orientação do 
estado e prefeitura 

 

AULA 9 (30/03) 
Aulas suspensas na academia devido orientação do 
estado e prefeitura 
 
 

 

 
 


