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ANEXO VII 

 

DEMONSTRATIVO DE ENTRADAS E SAÍDAS 

 

Eu, _______________________________________________,(estado civil)_______________, inscrito no CPF sob o 

nº_____._____._____-_____,residente e domiciliado no endereço_______________________________________________, 

nº______,complemento__________ bairro______________________, município de_____________________________, 

estado _________, declaro que exerço a atividade de __________________________ conforme os dados relacionados na 

tabela abaixo:  

ESPECIFICAÇÕES DAS SAÍDAS / PAGAMENTOS MENSAIS 

Custos para viabilizar atividade   Mês:    Mês:   Mês: 

Aluguel       

Energia Elétrica       

Água e Esgoto       

Salários       

Encargos Sociais       

Combustíveis       

Manutenção       

Outros        

Total       

 

 

Período (últimos três meses) 

MÊS/ ANO 

Entradas/Recebimentos 

(Total valores brutos) 

Saídas/Pagamentos 

(conforme tabela 

anterior) 

Saldo 

       

       

       

Todas as informações fornecidas pelo/a estudante estarão sujeitas a verificação pelo Serviço de Atenção Socioassistencial e, comprovada a não veracidade das 

informações, a qualquer tempo, o/a estudante perderá o direito ao benefício, restituirá os valores recebidos indevidamente, além de estar sujeito às penalidades 

previstas. Declaro que o(s) dado(s) apresentado(s) é(são) verdadeiro(s) e estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou 

documentos falsos e/ou divergentes, implicam em sanções legais.  

 

____________________________, _______de_________________de_______ 

 

                                                _______________________________________________________ 

 

Assinatura do Declarante 

              (conforme documento de identificação apresentado) 
Código Penal 

Estelionato: Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa. 

Falsidade Ideológica: Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 

diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de um a 

cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 
 


