
BALANCETE DA APP – PERÍODO – 01/01/2022 até 30/06/2022 
TOTAL EM CONTA (CC+APLICAÇÕES)  Valor (R$) Data 
CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES 68.172,29 01/01/2022 
*SOBRAS  65,60 01/01/2022 
TOTAL 68.237,89 01/01/2022 
   

SOBRAS   
Café sala dos professores (65,60) -65,60 28/01/2022 

CHEQUES   
Nº48 – Café sala dos professores (171,65) + 
cafeteira (222,90) + café recepção 
professores (235,00) + presente para 
palestrante da formação de professores 
(110,00) + lanche da formação de professores 
(21,50) + lanche da formação de professores 
(38,40) + picolé de recepção dos estudantes 
(462,00) + materiais recepção de estudantes 
(67,65) + lanche da formação de professores 
(154,00) + balões para recepção dos 
estudantes (91,85) + Lanche aniversário Etevi 
(425,05) 

- 2.000,00 27/01/2022 

Nº49 – Lanche aniversário Etevi (634,7) + 
lanche dia internacional da mulher (68,00) + 
café reunião de pais (133,90) + Bolas de vôlei 
(549,00) + café sala dos professores e chá e 
bolacha dos estudantes (93,15) + 
galvanização de peças para armários (78,90) + 
Lanche de Páscoa dos estudantes (442,35) 

-2.000,00 03/03/2022 

Nº50 – Lanche de Páscoa dos estudantes 
(65,25) + passeio ao centro de inovações 
tecnológicas (ônibus) (600,00) + café de 
Páscoa (108,15) + cadeados para armários 
dos 1º anos (336,00) + café de formação dos 
professores (113,35) + Café do dia das mães 
(155,00) + arbitragem de futebol suíço 
(200,00) + Café sala dos professores e café de 
atendimento aos pais (130,35) + café de 
atendimento aos pais (147,00) + enfeites do 
dia dos namorados (90,70) + Cooffe break 
atividade da ONU (54,20) 

-2.000,00 07/04/2022 

Nº51 – Cooffe break atividade da ONU 
(83,30) + Orquídeas para professoras 
aposentadas (300,00) + Materiais utilizados 
na química (240,00) + materiais sala dos 
professores (85,10) + materiais para dinâmica 
de educação física (44,70) (sobras = 1.746,90) 

-2.500,00 08/06/2022 



 
   

TAXAS   
TARIFA: Jan.(11,90) + Fev.(11,90) + 
Mar.(11,90) + Abr.(11,90) + Mai.(16,90) + 
Jun.(16,90) 

-81,40 30/06/2022 

   

TOTAL DE GASTOS -8.647,00 30/06/2022 

   

RENDIMENTOS   
Aplicações +2.493,37 30/06/2022 
Sobras de valores (Banco Sicoob) +303,20 08/04/2022 
Repasse anual da Furb (2022) - - 
   

TOTAL RENDIMENTOS +2.796,57  

   

TOTAL LÍQUIDO 62.387,46  
   
TOTAL EM CAIXA Valor (R$) Data 

CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES 62.387,46 30/06/2022 
*SOBRAS  1.746,90 30/06/2022 
 TOTAL REAL =  64.134,36 30/06/2022 

 


