
                             RELATÓRIO DOS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS/DESPESAS

                                            PERÍODO NOVEMBRO 2016 a OUTUBRO 2017

VALOR

1 * Aquisição de um projetor multimídia (data show) 2100,00

2 * Aquisição e assentamento de pastilhas no muro da quadra de areia e na parede nova do galpão 6837,82

3 * Aquisição de um Soprador Gasolina Husqwarna 965,00

4  * Readequação do espaço da antiga casinha de boneca e parede de fechamento do palco 7022,50

5  * Aquisição e instalação de escada de ferro para biblioteca 1500,00

6 * Aquisição e instalação de quadros brancos com vidro 1306,00

7  * Soleira de granito para janela 380,00

8  * Pintura do Deck, mesas e cadeiras 793,63

9  * Aquisição da madeira para ampliação e fechamento do palco 3908,90

10  * Aquisição de um no-break e luz de emergência 705,34

11  * Aquisição de tinta 1985,12

12  * Aquisição de cortinas novas 6800,00

13 * Manutenção e substituição de cadeiras do auditório 1680,00

14  * Serviços de marcenaria: ampliação e fechamento do palco, revisão das portas e janelas, etc 3540,00

15  * Serviço de coleta de entulhos 750,00

16 * Substituição do alarme e dois telefones para secretaria 1682,75

17  * Mão de obra de pedreiro e pintor 6309,50

18 * Material esportivo e manutenção nas mesas de tênis 660,00

19  * Reforma do Deck da quadra de areia e manutenção das mesas e bancos do refeitório 1390,00

20  * Toalha de mesa para sala dos professores 180,00

21 * Material de limpeza 1979,30

22 * Material de Expediente (incluindo tabelionato, correios e farmácia) 2206,02

23 * Merenda Escolar e material de cozinha 5683,91

24 * Pagamento de lavação de roupas 1900,00

25 * Abertura do JEEP: sonorização, decoração, banner, panos, costureira,  entre outros. 2289,08

26 * Participação nas Feiras de Matemática (municipal, regional e nacional) 820,65

27 * Serviços de manutenção: eletricista, telefonia, encanador, serralheiro, chaveiro, vidraceiro, etc. 3694,74

28  * Manutenção de ar condicionado e instalação 1395,00

29 * Manutenção dos computadores e servidores de rede e aquisição de antivírus 1209,30

30 * Manutenção das fotocopiadoras e aquisição de toner 1320,00

31 * Telefone 2118,38

32 * Manutenção do Sistema Acadêmico 1500,00

33 * Material de Construção 3798,23

34 * Serviços de Contabilidade 1970,00

35 * Renovação do seguro 1082,35

R$ 83.463,52

VALOR

1 * Mensalidade 60177,00

2 * Rifa Escolar 28350,00

3 * Saldo Anterior 6064,59

R$ 11.128,07

TOTAL

 INVESTIMENTOS

RECEITAS

SALDO ATUAL


