
Balanço Consolidado do Ano de 2000. 
 

Saldo em caixa em 22/01/2000, conforme passado pela Tesoureira Anterior,  
Ada Francis, em prestação de contas feita do ano de 1998 e 1999 ................................ R$     219,98 
Saldo em banco conforme balaço apresentado e arquivado na pasta de despesas  
do ano de 2000 .............................................................................................................. R$ 13.156,83 
 
CRÉDITOS 
 
Contribuição dos moradores ...................................................................................... R$   7.260,00 
Contribuição da CLIN (Gari Comunitário )............................................................... R$   6.856,00 
 R$ 14.116,00 
DÉBITOS 
 
Despesa com pessoal (salário dos Garis comunitários, comissão de  
cobrança de mensalidade) ......................................................................................... R$    5.919,00 
Despesas com as maquinas roçadeiras ( gasolina, óleo, pecas, conserto,  
fio de nylon, e laminas para corte de capim ) ............................................................ R$    1.020,40 
OUTRAS DESPESAS ( Sacos de lixo, fotocópias, despesas com almoço e  
passagens do tesoureiro para resolver problemas da AMJI; almoço e lanche do  
pessoal da troca de lâmpadas das ruas, pessoal da VACOL ( Limpeza da fossa ) ; 
Compra de tintas, cimento, pincéis (pintura das mesas e bancos da praça); portão  
de ferro da fonte, compra de estante, mesas, cadeiras para a biblioteca da AMJI;  
despesas de papelaria, despesas com vassouras de fitas ( para juntar capim e grama  
cortados); pregos, telhas (coleta seletiva); despesas de cartorio ( registro de ata de  
eleição ) aluguel de Kombi ( Carreto de material para a festa julina; placas de rua  
pintadas pela prefeitura, cavaletes de carnaval, etc); confecção de carimbos da AMJI,  
pintura do balanço de ferro em frente a posto de saúde, pagamento do gasto de luz do  
carnaval 2000 bar Tibau, revelação de fotografias do carnaval e da festa de natal,  
doação de cestas básicas, material comprado para a festa julina de 2000 – galpão  
Rancho Alegre, faixas de propaganda da festa, mão de obra de eletricidade para a festa,  
compra de holofotes e lâmpadas para a praça do Polvo; aluguel de carro de som para  
anunciar a festa de N.S. Aparecida realizada na igreja N.S da Penha, compra de pães e  
lanches a festa de N.S. Aparecida; compra de lanches para o pessoal que trabalhou no  
projeto cidadão ) na Igreja N.S. da Penha; festa de Natal .......................................... R$   5.048,74 
 
Saldo em caixa em 31/12/2000 ...................................................................................  R$      177,56 
Saldo em banco m 31/12/2000 ....................................................................................  R$ 16.595,37 
 
OBS Todos os comprovantes de despesas do ano de 2000, estão arquivados na Tesouraria da AMJI. 
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