CENTRO ACADÊMICO XI DE MAIO
GESTÃO VOZ ATIVA
PRETAÇÃO DE CONTAS

Período de referência: março de 2015
Saldo anterior:________________________________________________________ R$5055,29
Gastos:
Tarifa de manutenção da conta ativa__________________________________________ R$ 21,90
Conta Claro TV__________________________________________________________ R$ 79,90
Técnico de som para o show de encerramento da Semana do Calouro ______________ R$ 500,00
Licença do ECAD para realização do show de encerramento da Semana do Calouro __ R$ 156,69
Coffee Break _________________________________________________________ R$ 1010,00*
Carimbos do CAXIM _____________________________________________________ R$ 38,80
Auxílio oficina do Kenosis _________________________________________________ R$ 45,00
1ª parcela do aluguel do clube Ferreira Pacheco para o Jid’s _____________________R$ 1269,00
Conserto dos computadores, e compra de dois roteadores: _______________________ R$750,00
Três pedidos de exame e cálculo no cartório para regularização da gestão ___________ R$136,05
Cartazes para divulgação do Ciclo de Palestras _________________________________ R$ 23,00

Entradas:
Carteirinhas de estudante: _______________________________________________ R$ 378,00**
Inscrições da Semana do Calouro ______________________________________ R$ 6.140,00***

Mesa de sinuca:_________________________________________________________ R$ 243,00
Aluguel do Xerox do andar superior (referente ao período de dez, jan. e fev.) ________ R$600,00
Aluguel do Xerox do piso inferior (referente ao período de dez, jan., fev. e março) ____ R$825,00

Saldo final:___________________________________________________________R$ 9.230.95

* O Coffee Break de encerramento da Semana do Calouro custou R$ 1410,00, sendo que, deste
valor, o CAXIM arcou com R$ 1.010,00, conforme informaçõesna parte de gastos desta prestação,
e a Aliança Francesa patrocinou o evento, arcando com os R$ 400,00 restante.
**Tendo em vista o contrato realizado com a UEE (União Estadual dos Estudantes), o qual

estipula que do valor unitário de cada carteirinha (R$20,00), R$ 14,00 seriam repassados à UEE
(pelos custos decorrentes da confecção das carteirinhas) e R$ 6,00 ficariam com o CAXIM, a
aferição do lucro das carteirinhas foi realizada do seguinte modo:
Total de carteirinhas: 63
Total arrecadado com as carteirinhas: 63 * R$ 20,00 = R$ 1260,00
Repasse à UEE: 63 * R$ 14,00 = R$ 882,00
Lucro do CAXIM: 63 * R$ 6,00 = R$ 378,00
O CAXIM analisou a possibilidade de confeccionar por conta próprias as carteirinhas estudantis.
Todavia, haja vista as exigências da nova legislação (Lei 12.933/2013), que visam padronizar o
documento e incluem, por exemplo, código de barras, QR Code e certificação digital; tal
confecção se mostraria onerosa aos nossos cofres em decorrência dos altos gastos na aquisição do
software que possibilitasse o cumprimento da nova lei. Portanto, em decorrência do exposto acima
e principalmente no intuito de viabilizar o benefício da carteirinha estudantil aos graduandos de
nossa faculdade realizamos a parceria com a UEE.
*** As inscrições para a “Semana do Calouro” foram divididas em três modalidades: 1) inscrição
para o evento completo custando R$ 35,00; 2) inscrição para o evento completo custando R$
30,00 e 1 kg de alimento não perecível; 3) inscrição para atividades específicas durante o evento
custando R$ 5,00. Sendo que tivemos a seguinte quantidade de inscrição para cada modalidade
indicada, bem como o respectivo valor acumulado:
1) Total de inscrições custando R$ 35,00: 158
Arrecadado pela modalidade: 158 * R$ 35,00 = R$ 5.530,00
2) Total de inscrições custando R$ 30,00: 15
Arrecadado pela modalidade: 15 * R$ 30,00 = R$ 450,00

3) Total de inscrições custando R$ 5,00: 32
Arrecadado pela modalidade: 32 * R$ 5,00 = R$ 160,00
Total arrecadado:R$ 5.530,00 + R$ 450,00 + R$ 160,00 = R$ 6.140,00

Marcel Arthur Borges
Segundo Tesoureiro do CAXIM

