
 
COMPROVANTE DE DOAÇÃO E COMPRA 

 
   

 

 

Barra Mansa, 22 de Abril de 2020 

Voluntários,   

Viemos, por meio desse documento, formalizar as doações e gastos que tivemos durante a Campanha 

Solidária de Arrecadação de Leite visando atender as necessidades do Lar dos Velhinhos São José localizado 

na rua José Fernandes Viana, 78 - Vista Alegre - Barra Mansa, RJ. Toda a doação arrecadada e comprada foi 

entregue no dia 22 de abril de 2020 aos cuidados da administração da instituição. Segue abaixo a prestação de 

contas detalhada dos valores financeiros arrecadado.  

Classificação  Tipo  Valor  Data  

1 Doação Voluntária  Depósito R$ 50,00 13/04/2020 

2 Doação Voluntária  Depósito R$ 50,00 17/04/2020 

3 Doação Voluntária  Depósito R$ 20,00 14/04/2020 

4 Doação Voluntária  Depósito R$ 20,00 20/04/2020 

5 Doação Voluntária  Espécie R$ 20,00 22/04/2020 
     

TOTAL ARRECADADO R$ 160,00 

 

Para todos os valores recebidos e mencionados acima foi emitido um recibo de doação e entregue para 

cada doador voluntário a partir da data de 22 de Abril de 2020. Segue abaixo os comprovantes de compra de 

todos os litros de leite com o valor arrecadado durante a campanha.  

 Somando-se todo o valor comprado em litros 

de leite chegamos aos seguintes valores gasto 

durante as compras listadas nesse documento. 

Classificação  Valor  Data  

1 Compra 1 R$ 135,60 13/04/2020 

2 Compra 2 R$ 23,92 20/04/2020 

3 Compra 3 R$ 20,28 22/04/2020 
 

   

TOTAL ARRECADADO R$ 179,80 
 

 Confirmamos assim que todo o valor em 

dinheiro arrecadado durante a campanha foi 

totalmente gasto para a compra de leites conforme 

apontam as notas fiscais nesse documento.  

 Total de 54 litros comprados. 
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Confira essa e outras ações na nossa página do Facebook e Instagram e conheça um pouco mais do 

nosso trabalho. Por lá você pode ficar sabendo de todas as novidades que acontece na Ong Conectando 

Sorrisos.  

 

 

 

 

Agradecemos a sua generosidade! 
 

“Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores” 

(Provérbio Chinês) 
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Pedro de Lacerda Neto  

+55 (24) 9 9925-2426 
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