
 

 

Curitiba, 7 de Junho de 2021. 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS – CAMPANHA JUNTOS PELO AMAZONAS 

 

Para os devidos fins apresentamos relatório consolidado de prestação de contas 
correspondente a campanha Juntos pelo Amazonas, realizadas entre os meses de fevereiro 
e abril de 2021 com o objetivo de apoiar a comunidade do estado do Amazonas, sendo ela 
escoteira ou não, em especial crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade que 
sofreram direta ou indiretamente com os impactos da pandemia no estado. Os recursos 
serão destinados para compra de cestas básicas e apoio aos profissionais da saúde na linha 
de frente contra o Covid-19.  

Informações sobre o processo de doação, e público alvo da campanha podem ser 
encontradas no boletim anexo a esse documento. 

A seguir apresentados os resultados decorrentes da iniciativa, considerando as diferentes 
frentes de captação de recursos:  

 

1. Venda de Kit (distintivo + card de agradecimento) na Loja Escoteira  
 

Valor total de vendas kit  R$ 6.230,00 

Custo total de frete cartas  R$ 386,45 

Custo produção do produto  R$ 1.114,16 

Custo Operacional Adm 25%  R$ 1.557,50 

Resultado da Ação  R$ 3.171,89 

 

Total de Pedidos  131 

Quantidade de produtos comprados  733 

 

2. Doações diretamente para Região Escoteira  
 

Valores de movimentação da região  R$ 304,00 

 

3. Valores recebidos pelo Pagseguro 



 

 

Fevereiro R$ 160,31 3 doadores 

Março  R$ 47,10 1 doador 

Total R$ 207,41* 

*os valores acima apresentados, consideram taxas admistrativas da plataforma, indicando portanto o valor final 
destinado ao objetivo fim da campanha. 

 

RESULTADO DA AÇÃO 

Apresentamos a seguir o resultado final da ação, de valores que serão direcionados a compra 
dos itens e entrega de doações no mês de junho, nova prestação de contas sobre insumos e 
direcionamento das doações devem ser apresentadas até o final do mês de Julho de 2021. 

Valor total direcionado para a campanha Juntos pelo Amazonas totaliza: R$ 3683,30 

 

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo email: projetos@escoteiros.org.br 

Sempre Alerta!  
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