
BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2011 (EM R$)

JANEIRO R$ R$ R$

Saldo em banco em 31/01/2011 1.211,54

Saldo em caixa em 01/01/2011 3109,29

CRÉDITOS

Mensalidades recebidas em dinheiro 1280,00 4.389,29

DÉBITOS

Pago contas de luz, água, telefone e Net da sede  

(mês de dezembro de 2010 280,91

Pago conta de luz da guarita de segurança e cota

de instalação relativo ao mês de dezembro de 2010 50,40

Pago comta de água e cota de instalação da guarita de segurança

relativo ao mês de dezembro de 2010 216,40

Pago lanche do pessoal que troca as lâmpadas das ruas da 

comunidade (dois dias) 34,00

Pago comissão pelo recebimento das mensalidades dos sócios 307,00 888,71 3.500,58

Saldo em caixa para 1/2/2011 3.500,58

FEVEREIRO R$ R$ R$

Saldo em banco em 28/2/2011 1.190,54

Saldo em caixa em 1/2/2011 3.500,58

CRÉDITOS

Mensalidades recebidas em dinheiro 815,00 4.315,58

DÉBITOS

Pago conta de luz, água, telefone e Net da Sede relativo ao mês

de janeiro de 2011 274,59

Pago conta de água e cota de instalação da guarita de segurança

relativo ao mês de janeiro de 2011 216,40

Pago conta de luz e instalação da guarita de segurança relativo ao

mês de janeiro de 2011 50,32

Pago comissão pela cobrança das mensalidades dos sócios 163,00 704,31 3.611,27

Saldo em caixa para 1/3/2011 3.611,27

MARÇO R$ R$ R$

Saldo em banco em 31/3/2011 1.169,54

Saldo em caixa em 1/3/2011 3.611,27

CRÉDITOS

Mensalidades recebidas em dinheiro 800,00 4.411,27

DÉBITOS



Pago contas de luz, água, telefone, e Net da Sede, relativo ao mês

de fevereiro de 2011 272,12

Pago conta de água e conta de instalação da guarita de segurança

relativo ao mês de fevereiro de 2011 216,40

Pago conta de luz e instalação da guarita de segurança relativo ao

mês de fevereiro de 2011 50,89

Pago comissão pela cobrança das mensalidades dos sócios 178,00 717,41 3.693,86

Saldo em caixa para 1/4/2011 3.693,86

Obs. Todas as notas e recibos referentes as despesas do trimestre, estão arquivadas

na Tesouraria da AMJI

Renan Moreira Lacerda Delcio Pereira Nunes - Tesoureiro

CONSELHO FISCAL

Ada Francis Cortes Pedro Paulo Tavares Jorge Gabriel Fernandes Jr.

BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2011 (EM R$)

ABRIL R$ R$ R$

Saldo em banco em 30/04/2011 3.438,54

Saldo em caixa em 01/04/2011 3693,86

CRÉDITOS

Mensalidades recebidas em dinheiro 845,00 4.538,86

DÉBITOS

Pago contas de luz, água, telefone e Net da sede  

(mês de março de 2011) 285,55

Pago contas de luz e água da guarita de segurança e cota

de instalação (mês de março de 2011) 267,45

Comissão paga pelo recebimento das mensalidades 169,00

Pago lanche do pessoal que troca as lâmpadas das ruas da 

da comunidade. 22,70 744,70 3.794,16

Saldo em caixa para 01/05/2011 3.794,16

MAIO R$ R$ R$



Saldo em banco em 31/05/2011 1.213,84

Saldo em caixa em 01/05/2011 3.794,16

CRÉDITOS

Mensalidades recebidas em dinheiro 1085,00 4.879,16

DÉBITOS

Pago conta de luz, água, telefone e Net da Sede relativo ao mês

de abril de 2011 289,67

Pago contas de luz e água da guarita de segurança e cota de 

instalação (mês de abril de 2011) 267,89

Pago comissão pelo recebimento das mensalidades 217,00

Pago ao Sr. Amauri de Souza Mello pela mão de obra para

reparos de alvenaria e massa corrida na sede da AMJI conforme

os recibos 350,00

Compra de material para pintura da sede conforme nota 20,15 1.144,71 3.734,45

Saldo em caixa para 01/06/2011 3.734,45

JUNHO R$ R$ R$

Saldo em banco em 30/06/2011 1.189,23

Saldo em caixa em 01/06/2011 3.734,45

CRÉDITOS

Mensalidades recebidas em dinheiro 1205,00 4.939,45

DÉBITOS

Pago contas de luz, água, telefone e Net da sede 

(mês de maio de 2011) 296,60

Pago contas de luz e água da guarita de segurança e conta de

instalação (mês de maio de 2011) 191,35

Compra de material de escritório para sede da AMJI

conforme notas 26,85

Pago 7 quentinhas e refrigerantes para o pessoal da máquina

retroescavadeira que trabalharam dois dias nas ruas da 

comunidade conforme notas 72,30

Pago comissão pelo recebimento das mensalidades 241,00

Compra de material de obra para sede da AMJI conforme

notas 76,45

Compra de galão de seladora para madeira para o gradil e 

portão da sede, grade de ferro e cadeado para o hidrômetro

de água, feitura de chave para o portão da sede e fotocópias

conforme notas 113,96

Compra de interruptor de luz e lâmpadas para sede conforme 

notas 61,12

Pago a eletrifone a primeira cota de um total de três com

gastos na cabine de monitoramento da guarita de

segurança conforme notas 500,00 1.579,63 3.359,82



Saldo em caixa para 01/07/2011 3.359,83

Obs. Todas as notas e recibos referentes as despesas do trimestre, estão arquivadas

na Tesouraria da AMJI

Renan Moreira Lacerda Delcio Pereira Nunes - Tesoureiro

CONSELHO FISCAL

Ada Francis Cortes Pedro Paulo Tavares Jorge Gabriel Fernandes Jr.

BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2011 (EM R$)

JULHO R$ R$ R$

Saldo em banco em 31/07/2011 1.165,40

Saldo em caixa em 01/04/2011caixa em 1/07/2011 3359,82

CRÉDITOS

Mensalidades recebidas em dinheiro 875,00

Lucro da festa julina da AMJI realizada em 23/07/2011 550,70 4.785,52

DÉBITOS

Pago contas de luz, água e cota de instalação da sede e da

guarita de segurança 519,36

Pago 3 refeições e refrigerante do pessoal da troca de lâmpadas

da comunidade conforme nota 31,00

Compra de lata de verniz e lixas de madeira para pintura do

gradil da sede 53,00

Pago mão de obra de serviços de alvenaria da sede da AMJI 30,00

Pago comissão para cobrança das mensalidades da AMJI 175,00

Pago mão de obra de conserto e revisão da parte elétrica do 

2º andar da sede e material gasto 80,85

Pago eletrifone a 2ª cota dos gastos efetuados na cabine

de monitoramento conforme recibo 500,00 1.389,21 3.396,31

Saldo em caixa para 1/08/2011 3.396,31

Obs. Todas as notas e recibos referentes as despesas do trimestre, estão arquivadas

na Tesouraria da AMJI

Obs. As contas de telefone, Net, Nextel (cabine), Site da AMJI e a secretária Vivianne

estão sendo pagas pelo Presidente Renan Moreira Lacerda, para ajudar a AMJI



Renan Moreira Lacerda Delcio Pereira Nunes - Tesoureiro

CONSELHO FISCAL

Ada Francis Cortes Pedro Paulo Tavares Jorge Gabriel Fernandes Jr.

BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2011 (EM R$)

AGOSTO R$ R$ R$

Saldo em banco em 31/08/2011 1.141,18

Saldo em caixa em 1/08/2011 3396,31

CRÉDITOS

Mensalidades recebidas dos moradores 800,00 4.196,31

DÉBITOS

Pago contas de luz e água da Sede referente ao mês de julho

de 2011 157,90

Pago contas de luz e água da guarita de monitoramento e cota

de instalação de luz referente ao mês de julho de 2011 186,08

Comissão paga pelo recebimento das mensalidades 160,00

Compra de material hidráulico para banheiros da Sede e da 

cabine de monitoramento conforme notas 31,85

Pago ao Sr. Jurandir mão de obra para consertos dos banheiros

acima citado conforme recibo 120,00

Compra de material de pintura para a Sede com notaconforme notas 8,20

Pago a 3ª e última cota a Eletrifone referente aos gastos

efetuados na cabine de monitoramento 500,00 1.164,03 3.032,28

Saldo em caixa para 1/09/2011 3.032,28

OBS: As contas de telefone, Net, Nextel (instalado na cabine de monitoramento)

Site da AMJI, secretária Vivianne, custos de cartório, autenticações, reconhecimento de 

firmas, fotocópias de atas da AMJI, foram pagas pelo Presidente Renan Moreira Lacerda

conforme comprovantes arquivados na Tesouraria da AMJI, juntamente com os

comprovantes de despesas do mês.

SETEMBRO

saldo em banco em 30/09/2011 1.118,53

Saldo em caixa em 1/09/2011 3.032,28



CRÉDITOS

Mensalidades recebidas dos moradores 1.140,00 4.172,28

DÉBITOS

Pago contas de luz e água da Sede referente ao mês de 

agosto de 2011 149,89

Pago contas de luz e água da cabine de monitoramento e 

cota de instalação da luz referente ao mês de 

agosto de 2011 344,88

Comissão paga pelo recebimento das mensalidades 288,00 722,77 3.349,51

Saldo em caixa para 1/10/2011 3.349,51

OBS: As contas de telefone, Net, Nextel (instalado na cabine de monitoramento) nto), Site da

AMJI, salário da secretária Vivianne, cartucho de impressora e cadastramento da senha 

eletrônica para declaração de Imposto de Renda de pessoa jurídica ( 3 anos ) e confecção

do carimbo da AMJI, foram pagas pelo Presidente Renan Moreira Lacerda, conforme

comprovantes arquivados na Tesouraria da AMJI, juntamente com os comprovantes

de despesas do mês.

Renan Moreira Lacerda Delcio Pereira Nunes - Tesoureiro

CONSELHO FISCAL

Ada Francis Cortes Pedro Paulo Tavares Jorge Gabriel Fernandes Jr.

BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2011 (EM R$)

OUTUBRO R$ R$ R$

Saldo em banco em 31/10/2011 1264,87

Saldo em caixa em 1/10/2011caixa em 1/07/2011 3349,51

CRÉDITOS

Mensalidades recebidas em dinheiro 1220,00 4569,51

DÉBITOS

Pago conta de luz e água da sede referente ao mês de 

setembro de 2011 160,10

Pago conta de luz e água da cabine de monitoramento

referente ao mês de setembro de 2011 212,26



Compra de uma caixa de correios para sede da AMJI 18,00

Comissão paga pela cobrança de mensalidades 253,00

Compra de material para instalação de bebedouro de água 

para a cabine de monitoramento e mão de obra 73,45

Pago prestação da compra do bebedouro de água instalado

na cabine de monitoramento 356,00

Compra de material para confecção do bolo da festa do dia

das crianças 72,03 1144,84 3424,67

Saldo em caixa para 1/11/2011 3424,67

OBS: Todas as notas e recibos referentes as despesas do mês

estão arquivadas na tesouraria da AMJI, juntamente com as

contas de telefone, Net, Nextel (instalado na cabine de 

monitoramento) e pagamento da secretária Vivianne que

são pagas pelo Presidente Renan Moreira Lacerda.

NOVEMBRO R$ R$ R$

Saldo em banco em 30/11/2011 1239,27

Saldo em caixa em 1/11/2011 3424,67

CRÉDITOS

Mensalidades recebidas em dinheiro 1175,00 4599,67

DÉBITOS

Pago contas de luz da sede e da cabine de monitoramento

referente ao mês de outubro de 2011 209,02

Pago contas de água da sede e da cabine de monitoramento

referente ao mês de outubro de 2011 124,43

Comissão paga pela cobrança das mensalidades 235,00

Paga última prestação do bebedouro instalado na cabine

de monitoramento 356,00 924,45 3675,22

Saldo em caixa para 1/12/2011 3675,22

OBS: Todas as notas e recibos referentes as despesas do mês

estão arquivadas na tesouraria da AMJI, juntamente com as

contas de telefone, Net, Nextel (instalado na cabine de 

monitoramento) e pagamento da secretária Vivianne que

são pagas pelo Presidente Renan Moreira Lacerda.

DEZEMBRO R$ R$ R$

Saldo em banco em 31/12/2011 1258,47

Saldo em caixa em 1/12/2011 3675,22

CRÉDITOS

Mensalidades recebidas dos moradores 1275,00 4950,22



DÉBITOS

Pago contas de luz e água da sede referente ao mês de

novembro de 2011 149,17

Pago contas de luz e água da cabine de monitoramento

referente ao mês de novembro de 2011 187,11

Comissão paga pela cobrança das mensalidades 264,00

Compra de 2 (dois) pisca pisca natalino para enfeitar a 

cabine de monitoramento 53,80

Pago 3 (três) e refrigerantes para o pessoal da manutenção

das cameras de segurança da comunidade 33,70

Pago compra de frangos natalinos para o pessoal de apoio

da Clin 204,73 892,51 4057,71

Saldo em caixa para 1/1/2012 4057,71

OBS: Todas as notas e recibos referentes as despesas do mês

estão arquivadas na tesouraria da AMJI, juntamente com as

contas de telefone, Net, Nextel (instalado na cabine de 

monitoramento) e pagamento da secretária Vivianne que

são pagas pelo Presidente Renan Moreira Lacerda.

Renan Moreira Lacerda Delcio Pereira Nunes - Tesoureiro

CONSELHO FISCAL

Ada Francis Cortes Pedro Paulo Tavares Jorge Gabriel Fernandes Jr.


