
                             RELATÓRIO DOS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS/DESPESAS

                                            PERÍODO NOVEMBRO 2015 a OUTUBRO 2016

VALOR

1 * Aquisição de projetores multimídia (data show) para instalação nas salas de aula 19800,00

2 * Adequação das salas de aula para instalação das caixas de som e projetores 3640,13

3 * Aquisição de caixas de som individualizadas às salas de aula 3448,68

4 * Aquisição de suporte para fixação dos projetores (com gaiola de proteção) 3000,66

5 * Aquisição de tinta para pintura das salas de aula 2692,11

6 * Aquisição e instalação de quadros brancos com vidro 2132,00

7 * Aquisição de uma escada de fibra de 11,75m 1500,00

8 * Reforma do bicicletário 4947,37

9 * Pintura da quadra esportiva externa 4432,00

10 * Ampliação do sistema interno de sonorização 750,00

11 * Livros e material didático 1629,37

12 * Ampliação do sistema de vigilância 850,00

13 * Serviço de pintura da salas de aula e adequação das instalações elétricas para data show 5061,25

14 * Material esportivo e manutenção nas mesas de tênis 454,50

15 * Invesimento em sonorização - (cabos, plugues, microfone, LED, conectores) 207,00

16 * Material de limpeza 1273,95

17 * Material de Expediente (incluindo tabelionato, correios e farmácia) 865,39

18 * Merenda Escolar e material de cozinha 4736,29

19 * Pagamento de lavação de roupas 1900,00

20 * Abertura do JEEP: sonorização, decoração, banner, panos, costureira,  entre outros. 3256,90

21 * Participação nas Feiras de Matemática (municipal, regional e nacional) 3153,42

22 * Serviços de manutenção: eletricista, encanador, serralheiro, chaveiro, vidraceiro, etc. 2276,67

23 * Serviço de marcenaria: tábuas em todas as salas na altura das carteiras escolares 2444,20

24 * Manutenção dos computadores e servidores de rede e aquisição de antivírus 1398,92

25 * Manutenção das fotocopiadoras e aquisição de toner 1501,40

26 * Telefone 1862,20

27 * Manutenção do Sistema Acadêmico 1400,00

28 * Material de Construção 2316,02

29 * Serviços de Contabilidade 1674,87

30 * Conserto das portas das salas de aula, bancos, mesas e cadeiras 631,00

31 * Renovação do seguro 1048,80

R$ 86.285,10

VALOR

1 * Mensalidade 69178,00

2 * Rifa Escolar 19475,00

3 * Saldo Anterior 3696,69

R$ 6.064,59

TOTAL

 INVESTIMENTOS

RECEITAS

SALDO ATUAL


