
BALANCETE DA APP – PERÍODO – 01/07/2022 até 31/12/2022 
TOTAL EM CONTA (CC+APLICAÇÕES)  Valor (R$) Data 

CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES 62.387,46 01/07/2022 
*SOBRAS  1.746,90 01/07/2022 

TOTAL 64.134,36 01/07/2022 
   

SOBRAS   

Nº51 – Salgados para homenagem à direção 
(120,00) + bolo homenagem à direção 
(140,00) + Brindes homenagem à direção 
(360,00) + materiais para sala dos professores 
(77,75) + café recepção professores e nova 
gestão da direção (R$ 192,00) + Café 
recepção professores e nova gestão da 
direção (R$ 20,00) + Pipoca para o dia do 
estudante (837,15) 

-1.746,90 02/08/2022 

CHEQUES   

Nº52 – Pipoca para o dia do estudante 
(242,85) + café do dia dos pais (193,00) + 
Sacolas para distribuição desfile 02/09 
(649,90) + tinta para sacolas de tecido (R$ 
45,60) + orquídea para dia da supervisora 
escolar (26,90) + Refrigerantes gincana do 
estudante e itens sala dos professores 
(681,55) + pasteis da gincana dos estudantes 
(660,20) 

-2.500,00 11/08/2022 

Nº 53 – Pasteis da gincana dos estudantes 
(1.239,55) + bateria de microfone (35,00) + 
Orquídea em homenagem aos aposentados 
(100,00) + café de entrega dos boletins (23,25)+ 
café de entrega dos boletins (175,50) + Medalhas 
da Olimpíada Brasileira de Astronomia (60,00) + 
itens sala dos professores (133,00) + café para 
formação da interação FURB (99,50) + livro para 
colar notas (9,90) + Passagem aérea para evento 
de literatura (1.124,30). 
 

-3.000,00 01/09/2022 

Nº 54 – Passagem aérea para evento de literatura 
(750,80) + chocolates para dia das crianças 
(644,55) + reserva ASEF para a gincana do 
estudante (27/08) (50,00) + Presente dia dos 
professores (300,00) + café dia dos professores 
(232,00) + coroa de flores pai prof. Ricardo 
(280,00) + refrigerantes gincana do terceirão 
(82,25) + cachorro quente gincana do terceirão 
(900,00) + placas atividade de matemática 
(260,00) Artigos para o Hallowen (0,40) 
 

-3.500,00 05/10/2022 



Nº 55 – Camisas para a gincana do terceirão 
(GTA) 

- 3.400,00 13/10/2022 

Nº 56 – Artigos para o Hallowen (94,40) + 
materiais sala dos professores (101,55) + barra de 
cereais para Furb no parque (50,70) + arbitragem 
futsal (400,00) + conserto cafeteira (50,00) + café 
pelo dia do diretor (196,00) + Pizzaria dos 
estudantes vencedores da Gincatevi (1.776,20) + 
Pizzaria dos estudantes vencedores da gincana 

topa tudo (831,15) 

-3.500,00 10/11/2022 

Nº 57 – Pizzaria dos estudantes vencedores da 
gincana topa tudo (349,25) + café para os 
professores homenageados “Levo FURB no 
coração” (160,95) + brinde para os professores 
homenageados “Levo FURB no coração” (113,80) 
+ Brindes final de ano (2.221,45) + Caneca 
homenagem professor Rui (46,90) + lanche 
formação de final de ano (187,00) + (420,65) 

 

-3.500,00 01/12/2022 

Nº 58 – Jantar de encerramento final de ano -3.662,61 16/12/2022 

   

TAXAS   

TARIFA: Jul.(16,90) + Ago.(16,90) + Set.(16,90) 
+ Out.(16,90) + Nov.(16,90) + Dez.(16,90) 

-101,40 31/12/2022 

   

TOTAL DE GASTOS -24.910,91  

   

RENDIMENTOS   

Aplicações +3.105,44 31/12/2022 

Sobras de valores (Banco Sicoob) - - 

Repasse anual da Furb (2021/2022) +27.918,23 11/08/2022 

Ressarcimento do jantar de encerramento +350,00 16/12/2022 

Sobras (Cheque 57) +420,65 31/12/2022 

TOTAL RENDIMENTOS +31.794,32  

   

TOTAL LÍQUIDO 71.017,77  

   

TOTAL EM CAIXA Valor (R$) Data 

CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES 70.247,12 31/12/2022 
*SOBRAS (Cheque 57) 420,65 31/12/2022 

*SOBRAS (Ressarcimento jantar) 350,00 31/12/2022 
  71.017,77 31/12/2022 

 


