
Campanha do Centro Acadêmico Amaro Cavalcanti de custeio das 

passagens de ida e volta para Guiné Bissau 

 

Prestação de Contas 

 

I - Estado da conta bancária antes do início da campanha: 

 

I.1 - Valor constante inicialmente:  

R$ 314,03 (trezentos e catorze reais) – R$ 5,90 (cinco reais e noventa 

centavos) de alimentação = R$ 308,13 (trezentos e oito reais e treze centavos). 

 

II - Fontes da Campanha: 

 

II.1 - Conselheiros da OAB (doação individual de seus membros): R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais) – 03/05/2012; 

 

II.2 - Passagem em salas do Setor I da UFRN (04/05/2012):  

 a) Turno Matutino: R$ 1.000,00 (hum mil reais)1 

 b) Turno Noturno: R$ 1.147,00 (hum mil cento e quarenta e sete reais)2  

 

II.3 - Conta bancária: R$ 3.986,00 (três mil novecentos e oitenta e seis reais) + 

R$ 1.000,00 (hum mil reais)3 = R$ 4.986,00 (quatro mil novecentos e oitenta e 

seis reais) – Ver: Docs. 05 a 12 (Extratos I a VIII).4 

 

III – Total obtido: 

 

Total obtido = Conselheiros da OAB + Passagem em salas + Doações na 

conta bancária 

 

III.1 - Total obtido = R$ 450,00 + R$ 2.147,00 + R$ 3.986,00 (reduzido o valor 

depositado referente à passagem em sala pela manhã, considerado esta 

quantia no item anterior – passagem em salas)  

 

Total obtido = R$ 6.583,00 (seis mil quinhentos e oitenta e três reais). 

 

                                                             
1
 Depositado na conta bancária (Doc.01) na manhã de 04/05/2012. 

2 Valor entregue em espécie ao estudante, integralmente, em 05/05/2012, para converter em 

moeda útil para sua viagem. Testemunha: Victor Darlan (CAAC). 
3 Proveniente do depósito do valor obtido em passagem em salas no Setor I durante o turno 
matutino, conforme Item II.2 – a. 
4 Para evitar constrangimentos, retiramos os nomes dos doadores com o escopo de proteger a 

privacidade acerca dos valores doados. Quaisquer dúvidas, desde que justificáveis, entrar em 

contato com o CAAC para comprovar os doadores. 

 



IV - Gastos: 

 

IV.1 - Passagens:  

a) – Natal – Recife; 

b) – Recife – Lisboa – Bissau; Bissau – Lisboa – Natal; 

 

IV.2 - Gastos de mobilização da campanha; 

IV.3 - Doação financeira para subsistência do estudante; 

 

Passagens: 

I – Natal – Recife: Valor total R$ 153,46 (cento e cinquenta e três reais e 

quarenta e seis centavos), pagos em 05/05/2012 (Doc. 02). 

 

II – Recife-Lisboa-Bissau; Bissau-Lisboa-Natal: Valor total R$ 3.963,65 (três mil 

novecentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos) – Doc. 03. 

Pago em 05/05/2012 a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme Recibo 

da Aerotur em anexo (Doc. 04).5  

 

Gastos de mobilização da campanha: 

Total de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), referentes a: gasolina, custeio de 

estacionamentos (Aeroporto no dia 04/05/2012 – Doc. 05 - e Shopping Cidade 

Jardim nos dias 04/05 e 05/05/2012); internet em LAN house; impressão de 

documentos (reservas, declaração de vínculo com a UFRN, Atestados, etc.); 

supermercado (compra de alimentos para a viagem, em face de sua 

prolongada duração, de dois dias). 

 

Doação financeira para subsistência do estudante: 

R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) em espécie para conversão em 

dólar, com o escopo de utilizar durante a viagem. Testemunha: Victor Darlan 

(CAAC). 

R$ 1.000,00 (hum mil reais) – depósito em sua conta pessoal para as futuras 

despesas e a permanência no Brasil, bem como a continuidade dos estudos.6 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Na segunda-feira (07/05/2012) haverá o pagamento do valor restante, qual 

seja R$ 1.963,65 (hum mil novecentos e sessenta e três reais e sessenta e 
cinco centavos), que não pôde se dar hoje em face do limite diário de 
transferência. 
6 Em razão do limite diário de transferência, este valor será depositado no dia 

06/05/2012, domingo, e o comprovante será posteriormente anexado; 

 



V - TOTAL DOS GASTOS 

 

Total = Valor das passagens + Gastos de mobilização de campanha + 

Doação financeira para subsistência do estudante. 

 

Total = R$ 4.117,11 (quatro mil cento e dezessete reais e onze centavos) + R$ 

65,00 (sessenta e cinco reais) + R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) 

 

Total = R$ 6.582,11 (seis mil quinhentos e oitenta e dois reais e onze 

centavos). 

 

VI – Valor restante: 

 

Valor restante = Total obtido durante a campanha7 – Total dos gastos 

 

Valor restante = R$ 6.583,00 – R$ 6.582,11 

Valor restante = R$ 0,89 (oitenta e nove centavos). 

 

DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

Doc. 01 – Depósito passagem em salas matutino; 

Doc. 02 – Comprovante passagem Natal – Recife; 

Doc. 03 – Comprovante passagem Recife-Lisboa-Bissau; Bissau-Lisboa-Natal; 

Doc. 04 – Recibo da Aerotur; 

Doc. 05 – Extratos I; 

Doc. 06 – Extrato II; 

Doc. 07 – Extrato III; 

Doc. 08 – Extrato IV; 

Doc. 09 – Extrato V; 

Doc. 10 – Extrato VI; 

Doc. 11 – Extrato VII; 

Doc. 12 – Extrato VIII. 

 

Natal, Rio Grande do Norte, 05 de Maio de 2012. 

 

Lucas Sidrim Gomes de Melo 

Centro Acadêmico Amaro Cavalcanti 

“Até que tudo cesse, definitivamente não cessaremos” 

                                                             
7
 Item III. 


