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EVENTO EM PROL DA SANTA CASA 
“Kaio & Bertine - Dia das Mães” – 08/05/2021 

 
ORGANIZAÇÃO 

O evento foi organizado pela Prefeitura Municipal de Macedônia, que ofereceu à Santa 
Casa Fernandópolis espaço para divulgação de QR Code e chave pix para o recebimento de 
doações durante a live com a dupla Kaio & Bertine em comemoração ao Dia das Mães. 
 
DIVULGAÇÃO 

Prefeitura de Macedônia realizará Live em prol da Santa Casa Fernandópolis 
http://www.santacasafernandopolis.com.br/2021/05/prefeitura-de-macedonia-

realizara-live-em-prol-da-santa-casa-fernandopolis/ 
 
VEICULAÇÃO 

A live foi transmitida pelos seguintes meios: 
• Perfil da Prefeitura de Macedônia no Facebook: 
https://www.facebook.com/macedoniaspbr/videos/3879559718823932 
• Canal da dupla Kaio e Bertine no Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=FOxWJhy6cMo&t=3365s 

 
FORMAS DE DOAÇÃO 

A fim de controle, foi estabelecido entre a organizadora, Prefeitura Municipal de 
Macedônia, e a Santa Casa Fernandópolis, a doação por canais diretos a saber: 

 
Canal Informações técnicas 

PicPay 
Disponibilizado QR code de na tela de transmissão cujo 
redirecionamento foi para o endereço 
https://app.picpay.com/payment?type=store&hash=gvKAuJ0YMa067fvk  

Chave PIX 

Disponibilizado na tela de transmissão o número da chave PIX 
47.844.287/0004-42 para transferências à conta:  
Caixa Econômica Federal (104) 
Agência: 4285-4 (SJRP) 
Conta: 263-8 
CNPJ/Pix: 47.844.287/0004-42 

Doação em 
espécie para a 
organização 

Deverá ser feito depósito direto pela organização do evento na mesma 
conta utilizada para recebimento das doações pela chave PIX.  

 
DOAÇÕES RECEBIDAS 

FONTE VALOR 
• Plataforma PicPay R$ 0,00 
• Chave PIX (Doações registradas em 10/05/2021)  R$ 3.670,00 

VALOR TOTAL BRUTO 
DE DOAÇÕES RECEBIDAS R$ 3.670,00 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 Todos os recebimentos estão sendo feitos por canais exclusivos da campanha, a fim 
de identificar todas as entradas e doações, bem como as saídas de recursos para a aquisição 
de materiais. O controle e a prestação de contas serão expostos, tal como os recursos 
públicos, em nosso site na Página da Transparência com acesso pelo endereço 
www.santacasafernandopolis.com.br/transparencia. 
 
 

Fernandópolis, 25 de maio de 2021. 
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