DESCRIÇÃO DO PROJETO

I. NÚMERO DE CADASTRO DO PROPONENTE (login)
02PR004002007
Proponente: Federação Paranaense de Canoagem
CNPJ: 02.342.167/0001-66
E-mail: fepacan@hotmail.com
Endereço: Rua Pedro Basso, 700 - Jardim Pólo Centro
Telefone(DDD): (45)3027-2052
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Valdecir Fernandes da Cruz

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nº SLIE: 1307542-00
Título: Competições Internacionais de Canoagem Slalom 2014
Manifestação Desportiva: Rendimento
Modalidade(s) do projeto:
Canoagem
Canoagem Slalom
Local (is) de execução do projeto:
Federação Paranaense de Canoagem - FEPACAN
Pedro Basso 700 sala 01 Alto São Francisco - PR
Cep: 85863-756/Fone: (45)3027-2052

Evento(s) do projeto:
1- 3: C - Campeonato Pan-americano de Canoagem Slalom - México - (Evento
Calendário Oficial)
Data Início: 01/07/2014
Data Término: 14/07/2014
Local Execução: Federação Paranaense de Canoagem - FEPACAN
2- 1: A - Campeonato Mundial Junior e Sub23 de Canoagem Slalom - Austrália - (Evento
Calendário Oficial)
Data Início: 01/04/2014
Data Término: 28/04/2014
Local Execução: Federação Paranaense de Canoagem - FEPACAN
3- 5: E - Campeonato Mundial de Canoagem Slalom - Estados Unidos - (Evento
Calendário Oficial)
Data Início: 25/08/2014
Data Término: 22/09/2014
Local Execução: Federação Paranaense de Canoagem - FEPACAN
4- 2: B - Copa do Mundo - 1ª Etapa (Reino Unido) + 2ª Etapa (Eslovênia) + 3ª Etapa
(Rep. Tcheca) - (Evento Calendário Oficial)
Data Início: 26/05/2014
Data Término: 23/06/2014
Local Execução: Federação Paranaense de Canoagem - FEPACAN
5- 4: D - Copa do Mundo - 4ª Etapa (Espanha) + 5ª Etapa (Eslováquia) + 6ª Etapa
(Alemanha) - (Evento Calendário Oficial)
Data Início: 14/07/2014
Data Término: 18/08/2014
Local Execução: Federação Paranaense de Canoagem - FEPACAN
6- 6: F - Campeonato Sul-americano - Venezuela - (Evento Calendário Oficial)
Data Início: 03/11/2014
Data Término: 10/11/2014
Local Execução: Federação Paranaense de Canoagem - FEPACAN

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO:
DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE
Duração: 12 meses
COMPROMISSO

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Público Alvo
Qtd: 0 - Crianças - (0 a 12 anos).
Qtd: 36 - Adolescentes - (10 a 18 anos).
Qtd: 60 - Adultos - (18 a 59 anos).
Qtd: 0 - Idosos - (a partir de 60 anos).
Qtd: 0 - Portadores de necessidades especiais.
Beneficiário Direto: 96
Beneficiário Indireto: 0
Total de Beneficiário(s): 96
PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos que o presente projeto seja analisado e aprovado, para efeito dos
benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.
Local/data: ______________, ___/___/___.

_________________________
Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

ATENÇÃO: O projeto deverá ser apresentado utilizando obrigatoriamente estes
formulários, sem estar em manuscrito, em 1 (uma) via impressa com legibilidade,
acompanhado dos documentos mínimos exigidos para a fase de avaliação (artigo 9º,
Decreto nº 6.180/07), sem encadernar, apenas grampeado. As páginas destes
formulários deverão estar rubricadas pelo titular ou responsável legal do proponente.

DESCRIÇÃO DE PROJETO
V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO do projeto e apresentar de forma clara e objetiva o que
se pretende alcançar com o seu desenvolvimento.
VI. METODOLOGIA - Descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a
metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de
execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação.
Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por
turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos
profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um. Apresentar
os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e
duração dos mesmos. Apresentar o critério de seleção dos participantes e dos
profissionais envolvidos. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas,
anexar ao projeto impresso a ser enviado ao Ministério do Esporte.

O desenvolvimento deste projeto pretende custear a participação dos atletas da Equipe
Permanente de Canoagem Slalom em 10 eventos internacionais do calendário oficial da
modalidade, na categoria de esporte de rendimento.
Estes 10 eventos internacionais compõem o calendário internacional oficial da
Confederação Brasileira de Canoagem, em competições Sul-americanas, Pan-americanas
e Mundiais no ano de 2014, nas categorias Júnior e Sênior, de Canoagem Slalom.
Devemos resaltar que a Equipe Permanente de Canoagem Slalom é formada por atletas
beneficiados pelo projeto de Lei de Incentivo executado pela FEPACAN desde o início do
ano de 2012, onde o projeto Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu
(Processo 58701.001293/2011-96) já foi executado, e o projeto de continuidade Equipe
Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II Continuidade (Processo
58701.005149/2012-18) já aprovado encontrasse em fase de Execução.
Os eventos em que pretende-se participar são:
Campeonato Mundial Junior e Sub23 de Canoagem Slalom - Penrith - Austrália
(Evento Calendário Oficial)
Data Início: 23/04/2014
Data Término: 27/04/2014
Copa do Mundo de Canoagem Slalom - 1ª Etapa - Reino Unido
(Evento Calendário Oficial)
Data Início: 06/06/2014
Data Término: 08/06/2014
Copa do Mundo de Canoagem Slalom - 2ª Etapa - Ljubljana - Eslovênia
(Evento Calendário Oficial)
Data Início: 13/06/2014
Data Término: 15/06/2014
Copa do Mundo de Canoagem Slalom - 3ª Etapa - Praga - Rep. Tcheca
(Evento Calendário Oficial)
Data Início: 20/06/2014

Data Término: 22/06/2014
Campeonato Pan-americano de Canoagem Slalom - México
(Evento Calendário Oficial)
Data Início: 12/07/2014
Data Término: 13/07/2014
Copa do Mundo de Canoagem Slalom - 4ª Etapa - La Seu D'Urgell - Espanha
(Evento Calendário Oficial)
Data Início: 01/08/2014
Data Término: 03/08/2014
Copa do Mundo de Canoagem Slalom - 5ª Etapa - Bratislava - Eslováquia
(Evento Calendário Oficial)
Data Início: 08/08/2014
Data Término: 10/08/2014
Copa do Mundo de Canoagem Slalom - 6ª Etapa - Augsburg - Alemanha
(Evento Calendário Oficial)
Data Início: 15/08/2014
Data Término: 17/08/2014
Campeonato Mundial de Canoagem Slalom - Mariland - EUA
(Evento Calendário Oficial)
Data Início: 17/09/2014
Data Término: 21/09/2014
Campeonato Sul-americano de Canoagem Slalom - Venezuela
(Evento Calendário Oficial)
Data Início: 07/11/2014
Data Término: 09/11/2014
Para a organização, execução e gestão deste projeto, a proponente pretende contratar um
assistente administrativo por 10 meses, iniciando os trabalhos no mês anterior ao 1
competição, possibilitando assim o auxílio na elaboração dos planos de viagem e compra
de passagens com antecedência, e encerrando no mês posterior a última participação
internacional, possibilitando assim a elaboração de todos os relatórios de execução e
prestação de contas do projeto.
Este profissional estará subordinado à Equipe Administrativa da FEPACAN.
Abaixo a descrição deste profissional:
Assistente Administrativo - 01 profissional, com nível médio completo, subordinado,
subordinado a equipe administrativa da proponente. Terá como função auxiliar a execução
administrativa e financeira do projeto, a realização de orçamentos e contratação dos
fornecedores, arquivamento da documentação, processamento de ofícios, digitação de
comunicados, pesquisas de preços e outras atividades rotineiras relacionadas a atividade
meio, análise de custos e demais atividades afins.
Prazo do contrato: 10 meses

O contrato de trabalho com os profissionais do departamento administrativo respeitará o
Regime CLT, com jornada de trabalho de 220 horas mensais, sendo de Segunda a Sexta,
das 08:00 as 18:00, e no Sábado das 08:00 as 12:00.
Devido a proximidade de datas das Etapas da Copa do Mundo de Canoagem Slalom, e a
logística necessária para a participação nas mesmas, organizamos as participações nas
competições em ETAPAS DE VIAGENS, unindo em uma única viagem, duas ou mais
participações nas competições.
Tomamos esta medida devido a realização de etapas com intervalo de apenas uma
semana entre elas. Desta maneira apresentamos abaixo as 6 ETAPAS DE VIAGENS,
com suas datas e competições previstas:
Etapa 1: A - Campeonato Mundial Junior e Sub23 - Austrália
Data: 01/04/2014 a 28/04/2014
Etapa 2: B - Copa do Mundo - 1ª Etapa (Reino Unido) + 2ª Etapa (Eslovênia) + 3ª Etapa
(Rep. Tcheca)
Data: 26/05/2014 a 23/06/2014
Etapa 3: C - Campeonato Pan-americano - México
Data: 01/07/2014 a 14/07/2014
Etapa 4: D - Copa do Mundo - 4ª Etapa (Espanha) + 5ª Etapa (Eslováquia) + 6ª Etapa
(Alemanha)
Data: 14/07/2014 a 18/08/2014
Etapa 5: E - Campeonato Mundial - Estados Unidos
Data: 25/08/2014 a 22/09/2014
Etapa 6: F - Campeonato Sul-americano - Venezuela
Data: 03/11/2014 a 10/11/2014
Para a realização do projeto, estão previstos a contratação de serviços a serem realizados
por prazos, número de pessoas e pelo período das etapas de viagens, que englobam as
datas de treinamentos pré evento e datas oficiais das provas.
São estes serviços:
- Passagens aéreas: Passagens aéreas (ida e volta) com origem em Foz do Iguaçu - PR e
com destinos aos aeroportos internacionais mais próximos aos locais de competição, com
retorno previsto para o dia posterior ao encerramento do evento/etapa de viagem.
- Seguro Viagem: Previsão de seguro viagem internacional para todos os integrantes da
delegação (atletas e equipe técnica/apoio) a fim de garantir toda segurança no
atendimento a possíveis imprevistos durante as viagens e competições.
- Diárias: Previsão de diárias no valor de R$ 450,00 por dia, por pessoa, para cada
integrante da delegação, para todo o custeio referente à Alimentação, Hospedagem e
Transporte Interno.
- Taxas de Inscrição: Pagamento das taxas de inscrição informadas nos boletins

informativos das competições. Devido ainda não estar disponíveis os boletins dos eventos
informando valores de inscrição do evento, adotamos os valores cobrados na última
edição dos eventos, de acordo com a declaração da Confederação Brasileira de
Canoagem. A taxa de inscrição deve ser paga por todos os membros da delegação
(atletas e equipe técnica/apoio).
- Imposto de Renda: Previsão da incidência da alíquota do Imposto de Renda (33,33%)
sobre o valor total da remessa enviada ao exterior
De acordo com a expectativa do Departamento Técnico da Equipe Permanente, as Etapas
de Viagem terão as seguintes características particulares:
Etapa de Viagem 1: A - Campeonato Mundial Junior e Sub23 - Austrália
Data: 01/04/2014 a 28/04/2014
Treinamento: 23 dias
Categorias: Canoagem Slalom Sub23 e Junior
Barcos: K1, C1 e C2
Delegação: 16 Atletas + 1 Técnico + 1 Auxiliar + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio
+ 1 Comunicação
Total: 21 pessoas
Etapa de Viagem 2: B - Copa do Mundo - 1ª Etapa (Reino Unido) + 2ª Etapa (Eslovênia) +
3ª Etapa (Rep. Tcheca)
Data: 26/05/2014 a 23/06/2014
Treinamentos: 11 dias
Categorias: Canoagem Slalom Sênior
Barcos: K1, C1 e C2
Delegação: 16 Atletas + 1 Técnico + 1 Auxiliar + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio
+ 1 Comunicação
Total: 21 pessoas
Etapa de Viagem 3: C - Campeonato Pan-americano - México
Data: 01/07/2014 a 14/07/2014
Treinamento: 11 dias
Categorias: Canoagem Slalom Sênior
Barcos: K1, C1 e C2
Delegação: 16 Atletas + 1 Técnico + 1 Auxiliar + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio
+ 1 Comunicação
Total: 21 pessoas
Etapa de Viagem 4: D - Copa do Mundo - 4ª Etapa (Espanha) + 5ª Etapa (Eslováquia) + 6ª
Etapa (Alemanha)
Data: 14/07/2014 a 18/08/2014
Treinamento: 18 dias
Categorias: Canoagem Slalom Sênior
Barcos: K1, C1 e C2
Delegação: 16 Atletas + 1 Técnico + 1 Auxiliar + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio
+ 1 Comunicação
Total: 21 pessoas

Etapa de Viagem 5: E - Campeonato Mundial - Estados Unidos
Data: 25/08/2014 a 22/09/2014
Treinamento: 23 dias
Categorias: Canoagem Slalom Sênior
Barcos: K1, C1 e C2
Delegação: 16 Atletas + 1 Técnico + 1 Auxiliar + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio
+ 1 Comunicação
Total: 21 pessoas
Etapa de Viagem 6: F - Campeonato Sul-americano - Venezuela
Data: 03/11/2014 a 10/11/2014
Treinamento: 4 dias
Categorias: Canoagem Slalom Sênior e Junior
Barcos: K1, C1 e C2
Delegação: 16 Atletas + 1 Técnico + 1 Auxiliar + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio
+ 1 Comunicação
Total: 21 pessoas
Estes eventos garantem aos atletas da Equipe Permanente de Canoagem Slalom uma
programação de participação em competições internacionais de alto nível, a
representação nacional, a preparação para conquistas inéditas na canoagem, a formação
de novos e promissores canoístas, a manutenção da modalidade, o aprimoramento das
equipes e atletas e, por último, o desenvolvimento da cadeia esportiva da canoagem como
um todo.

DESCRIÇÃO DE PROJETO
VII. JUSTIFICATIVA (Por que se propõe o projeto, sua importância para o
desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução e justifique a
conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a
Lei nº 11.438/06).

A aprovação e execução deste projeto promoverá o fortalecimento do trabalho que vem
sendo realizado pela FEPACAN junto a Equipe Permanente de Canoagem Slalom, e
consequentemente o crescimento e fortalecimento da Canoagem Slalom paranaense e
nacional, elevando a qualificação dos atletas a nível mundial, estimulando a competência
desportiva e administrativa dos envolvidos, além de atender às expectativas dos atletas
em participarem de competições internacionais de alto-rendimento, explorando todas suas
potencialidades e elevando ainda mais o seu nível técnico.
As participações nos eventos acima apresentados serão fundamentais para o crescimento
da Canoagem Slalom paranaense e brasileira, o aumento do número de apreciadores, a
melhora técnica dos canoístas, e a divulgação da modalidade no país, assim como
também servirão para a preparação e elevação do nível técnico dos atletas, ampliando a
representação brasileira pelo mundo.
Visando, tanto o desenvolvimento da Canoagem Slalom no estado e no país, quanto à
capacitação dos atletas pertencentes a Equipe Permanente de Canoagem Slalom, em
treinamento na cidade de Foz do Iguaçu - PR, mantidos graças a execução dos projetos
da FEPACAN aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte, assim como conquistar
resultados internacionais importantes para a promoção da modalidade no Brasil e no
mundo, a FEPACAN busca possibilitar a participação dos seus atletas nestes eventos do
calendário internacional. Isto oportunizará aos atletas diversos aspectos de extrema
relevância, como o intercâmbio de canoístas, técnicas e ciências esportivas, disseminação
da imagem da canoagem gerando maior interesse de mídia e conhecimento do público,
estímulo a diversos setores da sociedade, a exposição da imagem do Brasil em nível
mundial como um país capacitado conquistar resultados expressivos, entre outros.
Deve-se ressaltar que este projeto conta com o apoio da Confederação Brasileira de
Canoagem, a qual é responsável pela representação nacional junto a Federação
Internacional de Canoagem.
Este projeto também faz parte do plano de desenvolvimento da modalidade apresentado
pela FEPACAN ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
que tem total interesse em patrocinar as ações para fortalecimento das modalidades via
recursos incentivados do IRPJ.
Devemos resaltar que desde o início do ano de 2012, a FEPACAN vem executando o
projeto de manutenção do Centro de Treinamento de Canoagem Slalom para o
treinamento da Equipe Permanente, formada por atletas beneficiados pelo projeto de Lei
de Incentivo,,onde o projeto Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu

(Processo 58701.001293/2011-96) já foi executado, e o projeto de continuidade Equipe
Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II Continuidade (Processo
58701.005149/2012-18) já aprovado encontrasse em fase de Execução, ambos com o
patrocínio do BNDES. Contudo, estes projetos não preveem o atendimento a
participações em competições internacionais da modalidade.
A aprovação deste projeto na Comissão Técnica da Lei de Incentivo é condição
fundamental para o desenvolvimento do esporte, possibilitando a ampliação do interesse
de público, empresas e atletas e ainda, permitindo que num futuro de médio e longo prazo
a canoagem nacional possa contar não só com recursos incentivados mas também com
recursos não incentivados, como o que acontece no voleibol, futebol, tênis, automobilismo
e outros esportes de maior destaque no cenário nacional.
Diante do exposto, solicitamos a aprovação do projeto e de suas ações ora propostas.

DESCRIÇÃO DE PROJETO
VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Apresentar as metas de qualidade
(quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente)
e as metas de quantidade(mensuráveis numericamente), ambas com respectivos
indicadores(de que forma as metas serão aferidas) de acordo com os objetivos
propostos.

Metas Qualitativas:
Com a realização deste projeto temos como metas:
- Possibilitar a participação dos atletas das Equipes Permanentes de Canoagem Slalom
em eventos internacionais de alto-rendimento, com elevado nível técnico;
- Dar oportunidade de aperfeiçoamento e melhora nas condições técnicas aos novos
talentos da modalidade;
- Promover o intercâmbio de conhecimentos técnicos, desportivos e operacionais,
elevando o nível técnico de competição, equipes e canoístas.
As metas poderão ser aferidas pela lista de atletas inscritos e resultados obtidos.
- Melhorar a classificação em relação ao evento do ano anterior
Estas metas poderão ser aferidas pelo quadro de medalhas e ranking geral do evento.

Metas Quantitativas:
1)Conquista de 1 medalha e participação em 3 Finais no Campeonato Mundial Junior e
Sub23.
2)Participação em 2 Finais e 2 Semifinais nas Etapas da Copa do Mundo de Canoagem
Slalom.
3)Conquista de 5 medalhas no Campeonato Pan-americano.
4)Classificar entre os 3 melhores na classificação geral do Campeonato Pan-americano.
5)Participação em 2 Finais e 2 Semifinais no Campeonato Mundial.
6)Conquista de 5 medalhas na categoria Sênior e 4 na categoria Junior no Campeonato
Sul-americano.
7)Classificar entre os 2 melhores na classificação geral do Campeonato Sul-americano.
Estas metas poderão ser aferidas pelo quadro de medalhas, resultados dos atletas e
ranking geral do evento.

Para a participação dos atletas da Equipe Permanente no Campeonato Mundial Junior e Sub23, em Penrith, na Austrália, estão
previstos, neste projeto, recursos para a participação de 16 canoístas e 5 membros da equipe técnica/apoio, num total de 21 pessoas,

Para a execução do projeto, a proponente optou em organizar as participações em Etapas de Viagens, facilitando assim a visualização
dos itens que compões cada uma destas Etapas.
Todos estes itens previstos, assim como suas descrições, memórias de cálculo, quantitativos e prazos de execução estão na planilha
dos eventos componentes do projeto.
Os campeonatos previstos nas Etapas de Viagens terão as seguintes características particulares:
Etapa de Viagem 1: A - Campeonato Mundial Junior e Sub23 - Austrália
oData: 01/04/2014 a 28/04/2014
oLocal: Penrith - Austrália
oTreinamento: 23 dias
oCategorias: Canoagem Slalom Sub23 e Junior
oBarcos: K1, C1 e C2
oDelegação: 16 Atletas + 1 Técnico + 1 Auxiliar + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio + 1 Comunicação
oTotal: 21 pessoas

1 - COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Atividade(s) Fim:

IX. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO: (Divida o projeto em grupos de iniciativas que serão as ações necessárias para atingir o(s) objetivo(s)
desejado(s). Denomine-as, enumere-as, descreva-as e explique como pretende desenvolvê-las. As ações de despesas administrativas
(art. 11, do Decreto nº 6.180/07) e contratação de serviços destinados à elaboração de projetos desportivos/paradesportivos ou à
captação de recursos (art. 12, do Decreto nº 6.180/07 c/c art. 21 da Portaria/ME nº 177 de 11/09/07), caso necessárias à execução do
projeto, deverão ser especificadas separadamente, com as respectivas denominações de Despesas Administrativas e Serviços de
Produção)

DESCRIÇÃO DE PROJETO

Etapa de Viagem 2: B - Copa do Mundo - 1ª Etapa (Reino Unido) + 2ª Etapa (Eslovênia) + 3ª Etapa (Rep. Tcheca)
oData: 26/05/2014 a 23/06/2014
oLocal: 1ª Etapa Reino Unido
2ª Etapa Ljubljana Eslovênia
3ª Etapa Praga República Tcheca
oTreinamentos: 11 dias
oCategorias: Canoagem Slalom Sênior
oBarcos: K1, C1 e C2
oDelegação: 16 Atletas + 1 Técnico + 1 Auxiliar + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio + 1 Comunicação
oTotal: 21 pessoas

2 - COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

oDiárias: Devido ainda não estar disponível o boletim do evento informando valores de hospedagem, alimentação e transporte para o
evento, prevemos o valor de diária, dia/pessoa, para cada integrante da delegação, para todo o custeio referente à Alimentação,
Hospedagem e Transporte Interno, durante o período de viagem, treinamentos e competição do evento.
oImposto de Renda: Previsão da incidência da alíquota do Imposto de Renda (33,33%) sobre o valor total da remessa enviada ao
exterior, referente ao Pagamento de Inscrições, conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.214, de 12 de dezembro de 2011.
oPassagens aéreas: Aquisição de passagens aéreas (ida e volta), para todos os integrantes da delegação. Valor médio orçado em 3
empresas de viagens, com previsão de embarque e retorno para Foz do Iguaçu, com destino ao aeroporto internacional mais próximo da
cidade sede.
oSeguro Viagem: Previsão de seguro viagem internacional para todos os integrantes da delegação afim de garantir toda segurança no
atendimento a possíveis imprevistos durante todo o período de viagem, treinamentos e competição.
oTaxas de Inscrição: Pagamento das taxas de inscrição no evento, para todo o período de treinamentos e competição, no valor de 15
euros por dia para cada um dos integrantes da delegação. Devido ainda não estar disponível o boletim do evento informando valores de
inscrição do evento, adotamos o valor cobrado na última edição do evento, de acordo com a declaração da Confederação Brasileira de
Canoagem.

Para o cálculo dos itens previstos nesta etapa, seguimos as seguintes ações:

pelo período de treinamento e competição, que ocorrem entre os dias 01/04 e 28/04/14.

Etapa de Viagem 3: C - Campeonato Pan-americano - México
oData: 01/07/2014 a 14/07/2014
oLocal: Tepuxtepec - México
oTreinamento: 11 dias
oCategorias: Canoagem Slalom Sênior
oBarcos: K1, C1 e C2
oDelegação: 16 Atletas + 1 Técnico + 1 Auxiliar + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio + 1 Comunicação
oTotal: 21 pessoas

3 - COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

oDiárias: Devido ainda não estar disponíveis os boletins dos eventos informando valores de hospedagem, alimentação e transporte para
os eventos, prevemos o valor de diária, dia/pessoa, para cada integrante da delegação, para todo o custeio referente à Alimentação,
Hospedagem e Transporte Interno, durante o período de viagens, treinamentos e competição dos eventos.
oImposto de Renda: Previsão da incidência da alíquota do Imposto de Renda (33,33%) sobre o valor total da remessa enviada ao
exterior, referente ao Pagamento de Inscrições, conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.214, de 12 de dezembro de 2011.
oPassagens aéreas: Aquisição de passagens aéreas (ida e volta), para todos os integrantes da delegação. Valor médio orçado em 3
empresas de viagens, com previsão de embarque e retorno para Foz do Iguaçu, com destino ao aeroporto internacional mais próximo da
cidade sede da 1ª Etapa e embarque de retorno do aeroporto internacional mais próximo da sede da 3ª Etapa da Copa do Mundo.
oSeguro Viagem: Previsão de seguro viagem internacional para todos os integrantes da delegação afim de garantir toda segurança no
atendimento a possíveis imprevistos durante todo o período de viagem, treinamentos e competição.
oTaxas de Inscrição: Pagamento das taxas de inscrição no evento, para todo o período de treinamentos e competição, no valor de 15
euros por dia para cada um dos integrantes da delegação. Devido ainda não estar disponíveis os boletins dos eventos informando
valores de inscrição dos eventos, adotamos o valor cobrado na última edição do evento, de acordo com a declaração da Confederação
Brasileira de Canoagem.

Para o cálculo dos itens previstos nesta etapa, seguimos as seguintes ações:

Para a participação dos atletas da Equipe Permanente, na categoria Sênior, nas 3 primeiras etapas da Copa do Mundo de Canoagem
Slalom, no Reino Unido, Eslovênia e Rep. Tcheca, respectivamente, estão previstos, neste projeto, recursos para a participação de 16
canoístas e 5 membros da equipe técnica/apoio, num total de 21 pessoas, pelo período de treinamento e competição, que ocorrem entre
os dias 26/05 e 23/06/14.

Etapa de Viagem 4: D - Copa do Mundo - 4ª Etapa (Espanha) + 5ª Etapa (Eslováquia) + 6ª Etapa (Alemanha)
oData: 14/07/2014 a 18/08/2014
oLocal: 4ª Etapa La Seu DUrgell Espanha
5ª Etapa Bratislava Eslováquia
6ª Etapa Augsburg - Alemanha
oTreinamento: 18 dias
oCategorias: Canoagem Slalom Sênior
oBarcos: K1, C1 e C2

4 - COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

oDiárias: Devido ainda não estar disponível o boletim do evento informando valores de hospedagem, alimentação e transporte para o
evento, prevemos o valor de diária, dia/pessoa, para cada integrante da delegação, para todo o custeio referente à Alimentação,
Hospedagem e Transporte Interno, durante o período de viagem, treinamentos e competição do evento.
oImposto de Renda: Previsão da incidência da alíquota do Imposto de Renda (33,33%) sobre o valor total da remessa enviada ao
exterior, referente ao Pagamento de Inscrições, conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.214, de 12 de dezembro de 2011.
oPassagens aéreas: Aquisição de passagens aéreas (ida e volta), para todos os integrantes da delegação. Valor médio orçado em 3
empresas de viagens, com previsão de embarque e retorno para Foz do Iguaçu, com destino ao aeroporto internacional mais próximo da
cidade sede.
oSeguro Viagem: Previsão de seguro viagem internacional para todos os integrantes da delegação afim de garantir toda segurança no
atendimento a possíveis imprevistos durante todo o período de viagem, treinamentos e competição.
oTaxas de Inscrição: Pagamento das taxas de inscrição no evento, para todo o período de treinamentos e competição, no valor de 50
dólares por cada um dos integrantes da delegação. Devido ainda não estar disponível o boletim do evento informando valores de
inscrição do evento, adotamos o valor cobrado na última edição do evento, de acordo com a declaração da Confederação Brasileira de
Canoagem.

Para o cálculo dos itens previstos nesta etapa, seguimos as seguintes ações:

Para a participação dos atletas da Equipe Permanente no Campeonato Pan-americano de Canoagem Slalom, em Tepuxtepec, no
México, estão previstos, neste projeto, recursos para a participação de 16 canoístas e 5 membros da equipe técnica/apoio, num total de
21 pessoas, pelo período de treinamento e competição, que ocorrem entre os dias 01/07 e 14/07/14.

Etapa de Viagem 5: E - Campeonato Mundial - Estados Unidos
oData: 25/08/2014 a 22/09/2014
oLocal: Mariland Estados Unidos
oTreinamento: 23 dias
oCategorias: Canoagem Slalom Sênior

5 - COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

oDiárias: Devido ainda não estar disponíveis os boletins dos eventos informando valores de hospedagem, alimentação e transporte para
os eventos, prevemos o valor de diária, dia/pessoa, para cada integrante da delegação, para todo o custeio referente à Alimentação,
Hospedagem e Transporte Interno, durante o período de viagens, treinamentos e competição dos eventos.
oImposto de Renda: Previsão da incidência da alíquota do Imposto de Renda (33,33%) sobre o valor total da remessa enviada ao
exterior, referente ao Pagamento de Inscrições, conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.214, de 12 de dezembro de 2011.
oPassagens aéreas: Aquisição de passagens aéreas (ida e volta), para todos os integrantes da delegação. Valor médio orçado em 3
empresas de viagens, com previsão de embarque e retorno para Foz do Iguaçu, com destino ao aeroporto internacional mais próximo da
cidade sede da 4ª Etapa e embarque de retorno do aeroporto internacional mais próximo da sede da 6ª Etapa da Copa do Mundo.
oSeguro Viagem: Previsão de seguro viagem internacional para todos os integrantes da delegação afim de garantir toda segurança no
atendimento a possíveis imprevistos durante todo o período de viagem, treinamentos e competição.
oTaxas de Inscrição: Pagamento das taxas de inscrição no evento, para todo o período de treinamentos e competição, no valor de 15
euros por dia para cada um dos integrantes da delegação. Devido ainda não estar disponíveis os boletins dos eventos informando
valores de inscrição dos eventos, adotamos o valor cobrado na última edição do evento, de acordo com a declaração da Confederação
Brasileira de Canoagem.

Para o cálculo dos itens previstos nesta etapa, seguimos as seguintes ações:

Para a participação dos atletas da Equipe Permanente, na categoria Sênior, nas 3 ultimas etapas da Copa do Mundo de Canoagem
Slalom, na Espanha, Eslováquia e Alemanha, respectivamente, estão previstos, neste projeto, recursos para a participação de 16
canoístas e 5 membros da equipe técnica/apoio, num total de 21 pessoas, pelo período de treinamento e competição, que ocorrem entre
os dias 14/07 e 18/08/14.

oDelegação: 16 Atletas + 1 Técnico + 1 Auxiliar + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio + 1 Comunicação
oTotal: 21 pessoas

Etapa de Viagem 6: F - Campeonato Sul-americano - Venezuela
oData: 03/11/2014 a 10/11/2014
oLocal: Venezuela
oTreinamento: 4 dias
oCategorias: Canoagem Slalom Sênior e Junior

6 - COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

oDiárias: Devido ainda não estar disponível o boletim do evento informando valores de hospedagem, alimentação e transporte para o
evento, prevemos o valor de diária, dia/pessoa, para cada integrante da delegação, para todo o custeio referente à Alimentação,
Hospedagem e Transporte Interno, durante o período de viagem, treinamentos e competição do evento.
oImposto de Renda: Previsão da incidência da alíquota do Imposto de Renda (33,33%) sobre o valor total da remessa enviada ao
exterior, referente ao Pagamento de Inscrições, conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.214, de 12 de dezembro de 2011.
oPassagens aéreas: Aquisição de passagens aéreas (ida e volta), para todos os integrantes da delegação. Valor médio orçado em 3
empresas de viagens, com previsão de embarque e retorno para Foz do Iguaçu, com destino ao aeroporto internacional mais próximo da
cidade sede.
oSeguro Viagem: Previsão de seguro viagem internacional para todos os integrantes da delegação afim de garantir toda segurança no
atendimento a possíveis imprevistos durante todo o período de viagem, treinamentos e competição.
oTaxas de Inscrição: Pagamento das taxas de inscrição no evento, para todo o período de treinamentos e competição, no valor de 15
euros por dia para cada um dos integrantes da delegação. Devido ainda não estar disponível o boletim do evento informando valores de
inscrição do evento, adotamos o valor cobrado na última edição do evento, de acordo com a declaração da Confederação Brasileira de
Canoagem.

Para o cálculo dos itens previstos nesta etapa, seguimos as seguintes ações:

Para a participação dos atletas da Equipe Permanente no Campeonato Mundial de Canoagem Slalom, em Mariland, nos Estados
Unidos, estão previstos, neste projeto, recursos para a participação de 16 canoístas e 5 membros da equipe técnica/apoio, num total de
21 pessoas, pelo período de treinamento e competição, que ocorrem entre os dias 25/08 e 22/09/14.

oBarcos: K1, C1 e C2
oDelegação: 16 Atletas + 1 Técnico + 1 Auxiliar + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio + 1 Comunicação
oTotal: 21 pessoas

Aquisição de uniformes esportivos, para utilização dos atletas e equipe técnica/apoio da Equipe Permanente de Canoagem Slalom,
durante o período de viagem e participação nos treinamentos e competição previstas neste projeto.
Está previsto a entrega de kits de materiais esportivos da canoagem, contendo uniformes de treinamento, competição e passeio/pódio
para todos os membros da delegação.
Cada atleta da Equipe receberá um kit de uniformes de treinamento, competição e passeio/pódio, contendo os seguintes itens:

7 - UNIFORMES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

oDiárias: Devido ainda não estar disponível o boletim do evento informando valores de hospedagem, alimentação e transporte para o
evento, prevemos o valor de diária, dia/pessoa, para cada integrante da delegação, para todo o custeio referente à Alimentação,
Hospedagem e Transporte Interno, durante o período de viagem, treinamentos e competição do evento.
oImposto de Renda: Previsão da incidência da alíquota do Imposto de Renda (33,33%) sobre o valor total da remessa enviada ao
exterior, referente ao Pagamento de Inscrições, conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.214, de 12 de dezembro de 2011.
oPassagens aéreas: Aquisição de passagens aéreas (ida e volta), para todos os integrantes da delegação. Valor médio orçado em 3
empresas de viagens, com previsão de embarque e retorno para Foz do Iguaçu, com destino ao aeroporto internacional mais próximo da
cidade sede.
oSeguro Viagem: Previsão de seguro viagem internacional para todos os integrantes da delegação afim de garantir toda segurança no
atendimento a possíveis imprevistos durante todo o período de viagem, treinamentos e competição.
oTaxas de Inscrição: Pagamento das taxas de inscrição no evento, para todo o período de treinamentos e competição, no valor de 40
dólares por cada um dos integrantes da delegação. Devido ainda não estar disponível o boletim do evento informando valores de
inscrição do evento, adotamos o valor cobrado na última edição do evento, de acordo com a declaração da Confederação Brasileira de
Canoagem.

Para o cálculo dos itens previstos nesta etapa, seguimos as seguintes ações:

Para a participação dos atletas da Equipe Permanente no Campeonato Sul-americano de Canoagem Slalom, na Venezuela, estão
previstos, neste projeto, recursos para a participação de 16 canoístas e 5 membros da equipe técnica/apoio, num total de 21 pessoas,
pelo período de treinamento e competição, que ocorrem entre os dias 03/11 e 10/11/14.

oBarcos: K1, C1 e C2
oDelegação: 16 Atletas + 1 Técnico + 1 Auxiliar + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio + 1 Comunicação
oTotal: 21 pessoas

Atividade(s) Meio:

Deve-se ressaltar que todos os itens acima citados, exceto o tênis, estarão devidamente identificados com a logomarca do patrocinador
e o apoio institucional da Lei de Incentivo e do Ministério do Esporte.

- 4 Agasalhos em microfibra
- 4 Bermudas de Microfibra
- 2 Boné
- 4 Camisas Pólo de Microfibra
- 4 Camisas Regata de Microfibra
- 2 Capa de Chuva (calça e jaqueta)
- 2 Jaqueta forrada (contra chuva e vento)
- 2 Tênis anti-impacto

Cada integrante da Equipe Técnica/Apoio receberá um kit de uniformes de passeio, para utilização nas viagens, treinamentos e
competições internacionais, contendo os seguintes itens:

- 4 Agasalhos em microfibra
- 4 Bermudas de Lycra
- 4 Bermudas de Microfibra
- 2 Boné
- 4 Camisas Pólo de Microfibra
- 4 Camisas Regata de Microfibra
- 4 Camisetas de Lycra com Manga Curta
- 4 Camisetas de Lycra com Manga Longa
- 2 Capa de Chuva (calça e jaqueta)
- 2 Jaqueta forrada (contra chuva e vento)
- 2 Tênis anti-impacto

Assistente de Comunicação
Contratação de um Assistente de Comunicação para a realização da cobertura da Equipe permanente durante os períodos de
preparação, treinamentos e competições dos atletas da Equipe Permanente convocados para a representação nacional nas
competições internacionais previstas neste projeto. E Este profissional terá a responsabilidade de realizar a cobertura jornalística e
assessoria de imprensa da Equipe Permanente nos eventos internacionais, na divulgação dos atletas, apoiadores e patrocinadores,
expectativas, resultados obtidos, fotos, reportagens, entrevistas, entre outras atividades de comunicação para a divulgação do projeto
assim como do desempenho de nossos atletas.
Profissional indispensável para um melhor acompanhamento de execução do projeto, levantamento de informações, elaboração de
pesquisas e relatórios de execução, e consequentemente uma melhor prestação de contas do projeto.
Prazo do contrato: 08 meses
O contrato de trabalho previsto respeitará o Regime CLT, com jornada de trabalho de 220 horas mensais, sendo de Segunda a Sexta,
das 08:00 as 18:00, e no Sábado das 08:00 as 12:00.

Assistente Administrativo - 01 profissional, com nível médio completo, subordinado, subordinado a equipe administrativa da proponente.
Terá como função auxiliar a execução administrativa e financeira do projeto, a realização de orçamentos e contratação dos
fornecedores, arquivamento da documentação, processamento de ofícios, digitação de comunicados, pesquisas de preços e outras
atividades rotineiras relacionadas a atividade meio, análise de custos e demais atividades afins.
Prazo do contrato: 10 meses
O contrato de trabalho com os profissionais do departamento administrativo respeitará o Regime CLT, com jornada de trabalho de 220
horas mensais, sendo de Segunda a Sexta, das 08:00 as 18:00, e no Sábado das 08:00 as 12:00.
A remuneração prevista para estes profissionais é condizente com os padrões salariais da função observados no mercado, segundo
pesquisa de salarial do Instituto de Pesquisas Datafolha.

Assistente Administrativo
Para a organização, execução e gestão deste projeto, a proponente pretende contratar um assistente administrativo por 10 meses,
iniciando os trabalhos no mês anterior ao 1 competição, possibilitando assim o auxílio na elaboração dos planos de viagem e compra de
passagens com antecedência, e encerrando no mês posterior a última participação internacional, possibilitando assim a elaboração de
todos os relatórios de execução e prestação de contas do projeto.
Este profissional estará subordinado à Equipe Administrativa da FEPACAN.
Abaixo a descrição deste profissional:

1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE MEIO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Prevendo os encargos trabalhistas e a incidência de impostos sobre a contratação dos profissionais em regime de CLT, estão previstos
neste projeto os seguintes cálculos dos percentuais incidentes, referente à CLT, totalizando 71,04%:
FGTS - Arrecadação mensal de 8%
INSS - Arrecadação mensal de 26,4%
PIS - Arrecadação mensal de 1%
Multa Rescisória - Arrecadação de 3,2% para o pagamento de rescisão contratual
Férias - Arrecadação de 8,33% referente ao pagamento das férias
Adicional Constitucional sobre Férias (1/3) - Arrecadação de 2,78% referente ao pagamento do adicional constitucional (1/3)
13° Salário - Arrecadação de 8,33% referente ao 13° Salário
Outras Incidências - Arrecadação de 13% referente a outras incidências sobre férias, 1/3, 13°, etc.
Pagamento de Vale Refeição no valor de R$ 17,50 por dia, 22 dias por mês, totalizando R$ 385,00 mensais.

2 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

A remuneração prevista para estes profissionais é condizente com os padrões salariais da função observados no mercado, segundo
pesquisa de salarial do Instituto de Pesquisas Datafolha.

(*) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do
projeto.
(**) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
(***) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
(****) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
(*****) O cronograma de execução física e financeira e o orçamento analítico (formulários XI, XII e XIII), deverão ser elaborados com
base no valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06.
Observação: O custeio das ações no valor pleiteado para efeito dos benefícios da Lei nº 11.438/06, não poderá estar duplicado nas
outras fontes de recursos.

X. RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO
(Nesse formulário o proponente deverá citar todas as previsões de receitas e apoios, economicamente mensuráveis, envolvidos na
execução do projeto - art. 14, Decreto nº 6.180/07).
FONTES
VALOR (R$)
Recursos Próprios (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Recursos Públicos (*) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Outros incentivos fiscais (**) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Outros recursos (***) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Receitas Previstas (****) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
VALOR PLEITEADO PARA EFEITO DA LEI 11.438/06 (*****)
2.394.081,81
TOTAL GERAL
2.394.081,81

DESCRIÇÃO DE PROJETO

(*) Detalhe a origem de cada fonte (se existir)
(**) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

XI. DETALHE AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO IX
FONTES
ORIGEM DO RECURSO (*)
FINALIDADE (**)
ATIVIDADE(S) FIM
1. Recursos Próprios
1.1 Recurso(s) Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
5. Receitas Previstas
ATIVIDADE(S) MEIO
1. Recursos Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
5. Receitas Previstas

DESCRIÇÃO DE PROJETO

VALOR (R$)

XII. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
ATIVIDADE(S) FIM
PERÍODO DE EXECUÇÃO
VALOR ESTIMADO POR
AÇÃO Nº
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)
AÇÃO (R$)
INÍCIO
DURAÇÃO
DATA DA
ASSINATURA
DO
1
Competições Internacionais
11 meses
407.437,17
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
2
Competições Internacionais
11 meses
412.075,28
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
3
Competições Internacionais
11 meses
238.414,58
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
4
Competições Internacionais
11 meses
489.753,39
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
5
Competições Internacionais
11 meses
416.302,16
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
6
Competições Internacionais
11 meses
182.707,77
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
7
Uniformes
11 meses
58.865,00
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE FIM
2.205.555,35

DESCRIÇÃO DE PROJETO

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no formulário VIII

2

1

AÇÃO Nº

ATIVIDADE(S) MEIO
PERÍODO DE EXECUÇÃO
VALOR ESTIMADO POR
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)
AÇÃO (R$)
INÍCIO
DURAÇÃO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Recursos Humanos - Atividade Meio
11 meses
47.706,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Encargos Trabalhistas
11 meses
40.820,46
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE MEIO
88.526,46
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM
2.294.081,81
Valor na Etapa 3:
100.000,00
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem: 4,359%
TOTAL GERAL
2.394.081,81

1.1

1

Indique a unidade Indique a duração Indique o preço de
Indique a quantidade de cada de
medida de cada de cada item da
cada unidade de
item da coluna 2
item da coluna 3
coluna 2
despesa

col. 3 x col. 5 x col. 6

Item
Detalhamento
Competições Internacionais - (1: A - Campeonato Mundial Junior e Sub23 de Canoagem Slalom - Austrália)
Previsão de diária
internacional, por
pessoa, para cada
integrante da
delegação (21
pessoas), para
todo o custeio
A - Campeonato
referente à
Mundial Junior e
21.0
Unidade
28 dias
450,00
264.600,00
Alimentação,
Sub23 - Diária
Hospedagem e
Transporte Interno,
durante o período
de viagem,
treinamentos e
competição do
evento (28 dias).

ATIVIDADE(S) FIM

Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado

XIII. Orçamento Analítico - detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, dando as
especificações orçamentárias necessárias.
6- Valor
1- Nº
2- Detalhamento ações
3- Quantidade
4- Unidade 5- Duração
7- Total
Unitário

(*) Enumere todas as ações que foram descritas no formulário VIII

DESCRIÇÃO DE PROJETO

1.4

1.3

1.2

Aliquota de 33,33%
sobre o valor total
da remessa
enviada ao exterior,
referente ao
Pagamento
de
A - Campeonato
Inscrições
do
Mundial Junior e
Campeonato
Sub23 - Imposto de Mundial
Junior e
Renda
Sub23 de
Canoagem Slalom.
Memória de
Cálculo: R$
29.547,00 * 33,33%
= R$ 9.750,51
"Passagem Aérea,
(ida e volta) - Brasil
x Austrália x Brasil
para participação
A - Campeonato
no Campeonato
Mundial Junior e
Mundial Junior e
Sub23 - Passagem
Sub23 de
aérea
Canoagem Slalom.
Valor médio entre a
passagem orçadas
por agências de
turismo."
Cobertura de
seguro de viagem
para todos os
integrantes
da
A - Campeonato
delegação
(21
Mundial Junior e pessoas) por todo
Sub23 - Seguro
o período de
Viagem
viagem e estadia
fora do Brasil. Valor
médio entre os 3
orçamentos
21.0

21.0

1.0

Unidade

Unidade

Taxas

1 dia

1 dia

1 dia

390,27

4.540,19

9.750,51

8.195,67

95.343,99

9.750,51

2.2

2.1

2

1.5

Pagamento da taxa
de inscrição, por
A - Campeonato
dia, por pessoa,
Mundial Junior e
para participação
21.0
Taxas
28 dias
50,25
29.547,00
Sub23 - Taxa de
na competição
Inscrição
Valor diário/pessoa
(15 Euros x R$
3,35 = R$ 50,25)
Competições Internacionais - (2: B - Copa do Mundo - 1ª Etapa (Reino Unido) + 2ª Etapa (Eslovênia) + 3ª Etapa
(Rep. Tcheca))
Previsão de diária
internacional, por
pessoa, para cada
integrante da
delegação (21
pessoas), para
todo o custeio
B - Copa do Mundo
referente à
- 1ª, 2ª e 3ª Etapa
21.0
Unidade
29 dias
450,00
274.050,00
Alimentação,
- Diária
Hospedagem e
Transporte Interno,
durante o período
de viagem,
treinamentos e
competição do
evento (29 dias).
Aliquota de 33,33%
sobre o valor total
da remessa
enviada ao exterior,
referente ao
Pagamento
de
B - Copa do Mundo Inscrições da Copa
- 1ª, 2ª e 3ª Etapa
1.0
Taxas
1 dia
10.098,74
10.098,74
- 1ª, 2ª
- Imposto de Renda doe Mundo
3ª Etapa - de
Canoagem Slalom.
Memória de
Cálculo: R$
30.602,25 * 33,33%
= R$ 10.098,74

3

2.5

2.4

2.3

"Passagem Aérea,
(ida e volta) - Brasil
x Reino Unido x
Rep. Tcheca x
Brasil para
participação
na
B - Copa do Mundo Copa do Mundo
- 1ª, 2ª e 3ª Etapa 1ª, 2ª e 3ª Etapa-21.0
Unidade
1 dia
4.265,53
- Passagem aérea
de Canoagem
Slalom.
Valor médio entre a
passagem orçadas
por agências de
turismo"
Cobertura de
seguro de viagem
para todos os
integrantes da
B - Copa do Mundo
delegação (21
- 1ª, 2ª e 3ª Etapa pessoas) por todo
21.0
Unidade
1 dia
368,96
- Seguro Viagem
o período de
viagem e estadia
fora do Brasil. Valor
médio entre os 3
orçamentos
Pagamento da taxa
de inscrição, por
dia, por pessoa,
B - Copa do Mundo para
participação
- 1ª, 2ª e 3ª Etapa
21.0
Taxas
29 dias
50,25
na
competição
- Taxa de Inscrição Valor diário/pessoa
(15 Euros x R$
3,35 = R$ 50,25)
Competições Internacionais - (3: C - Campeonato Pan-americano de Canoagem Slalom - México)

30.602,25

7.748,16

89.576,13

3.3

3.2

3.1

Previsão de diária
internacional, por
pessoa, para cada
integrante da
delegação (21
pessoas), para
todo o custeio
C - Campeonato
referente à
Pan-americano Alimentação,
Diária
Hospedagem e
Transporte Interno,
durante o período
de viagem,
treinamentos e
competição do
evento (14 dias).
Aliquota de 33,33%
sobre o valor total
da remessa
enviada ao exterior,
referente ao
Pagamento de
C - Campeonato
Inscrições e
Pan-americano - Locação de Barcos
Imposto de Renda do Campeonato
Pan-americano de
Canoagem Slalom.
Memória de
Cálculo: R$
2.677,50 * 33,33%
= R$ 883,58
"Passagem Aérea,
(ida e volta) - Brasil
x México x Brasil
para participação
C - Campeonato
no Campeonato
Pan-americano - Pan-americano de
Passagem aérea Canoagem Slalom.
Valor médio entre a
passagem orçadas
por agências de
turismo"
21.0

1.0

21.0

Unidade

Taxas

Unidade

1 dia

1 dia

14 dias

4.646,44

883,58

450,00

97.575,24

883,58

132.300,00

4

3.5

3.4

Cobertura de
seguro de viagem
para todos os
integrantes da
C - Campeonato
delegação (48
Pan-americano - pessoas) por todo
21.0
Unidade
1 dia
237,06
4.978,26
Seguro Viagem
o período de
viagem e estadia
fora do Brasil. Valor
médio entre os 3
orçamentos
Pagamento da taxa
de inscrição, por
pessoa, para
C - Campeonato
participação
na
Pan-americano - competição Valor
21.0
Taxas
1 dia
127,50
2.677,50
Taxa de Inscrição
por pessoa (50
Dólares x R$ 2,55
= R$ 127,50)
Competições Internacionais - (4: D - Copa do Mundo - 4ª Etapa (Espanha) + 5ª Etapa (Eslováquia) + 6ª Etapa
(Alemanha))

D - Copa do Mundo
- 4ª, 5ª e 6ª Etapa Diária

D - Copa do Mundo
- 4ª, 5ª e 6ª Etapa Imposto de Renda

4.1

4.2

Previsão de diária
internacional, por
pessoa, para cada
integrante da
delegação (21
pessoas), para
todo o custeio
referente à
Alimentação,
Hospedagem e
Transporte Interno,
durante o período
de viagem,
treinamentos e
competição do
evento (21 pessoas
x 36 dias = 756
diárias). (O
Sistema da Lei de
Incnetivo não
permite cadastrar
36 dias no campo
duração)
Aliquota de 33,33%
sobre o valor total
da remessa
enviada ao exterior,
referente ao
Pagamento de
Inscrições da Copa
do Mundo - 4ª, 5ª
e 6ª Etapa - de
Canoagem Slalom.
Memória de
Cálculo: R$
37.989,00 * 33,33%
= R$ 12.536,37
1.0

756.0

Taxas

Unidade

1 dia

1 dia

12.536,37

450,00

12.536,37

340.200,00

5

4.5

4.4

4.3

"Passagem Aérea,
(ida e volta) - Brasil
x Espanha x
Alemanha x Brasil
para participação
D - Copa do Mundo na Copa do Mundo
- 4ª, 5ª e 6ª Etapa - - 1ª, 2ª e 3ª Etapa
21.0
Unidade
1 dia
4.280,15
Passagem aérea
- de Canoagem
Slalom.
Valor médio entre a
passagem orçadas
por agências de
turismo"
Cobertura de
seguro de viagem
para todos os
integrantes da
D - Copa do Mundo
delegação (21
- 4ª, 5ª e 6ª Etapa - pessoas) por todo
21.0
Unidade
1 dia
435,47
Seguro Viagem
o período de
viagem e estadia
fora do Brasil. Valor
médio entre os 3
orçamentos
"Pagamento da
taxa de inscrição,
por dia, por
pessoa, para
participação na
competição Valor
diário/pessoa (15
D - Copa do Mundo Euros x R$ 3,35 =
- 4ª, 5ª e 6ª Etapa R$ 50,25)
756.0
Taxas
1 dia
50,25
Taxa de Inscrição (21 pessoas x 36
dias = 756 diárias
de inscrição). (O
Sistema da Lei de
Incnetivo não
permite cadastrar
36 dias no campo
duração)"
Competições Internacionais - (5: E - Campeonato Mundial de Canoagem Slalom - Estados Unidos)

37.989,00

9.144,87

89.883,15

5.3

5.2

5.1

Previsão de diária
internacional, por
pessoa, para cada
integrante da
delegação (21
pessoas), para
todo o custeio
E - Campeonato
referente à
Mundial - Diária
Alimentação,
Hospedagem e
Transporte Interno,
durante o período
de viagem,
treinamentos e
competição do
evento (29 dias).
Aliquota de 33,33%
sobre o valor total
da remessa
enviada ao exterior,
referente ao
Pagamento
de
E - Campeonato
Inscrições
do
Mundial - Imposto
Campeonato
de Renda
Mundial de
Canoagem Slalom.
Memória de
Cálculo: R$
30.602,25 * 33,33%
= R$ 10.098,74
"Passagem Aérea,
(ida e volta) - Brasil
x Estados Unidos x
Brasil para
participação
no
E - Campeonato
Campeonato
Mundial Mundial de
Passagem aérea Canoagem
Slalom.
Valor médio entre a
passagem orçadas
por agências de
turismo"
21.0

1.0

21.0

Unidade

Taxas

Unidade

1 dia

1 dia

29 dias

4.438,88

10.098,74

450,00

93.216,48

10.098,74

274.050,00

6.1

6

5.5

5.4

Cobertura de
seguro de viagem
para todos os
E - Campeonato
integrantes da
Mundial - Seguro
delegação (21
21.0
Unidade
1 dia
Viagem
pessoas) por todo
o período de
viagem e estadia
fora do Brasil.
Pagamento da taxa
de inscrição, por
dia, por pessoa,
E - Campeonato
para
participação
Mundial - Taxa de
21.0
Taxas
29 dias
na
competição
Inscrição
Valor diário/pessoa
(15 Euros x R$
3,35 = R$ 50,25)
Competições Internacionais - (6: F - Campeonato Sul-americano - Venezuela)
Previsão de diária
internacional, por
pessoa, para cada
integrante da
delegação (21
pessoas), para
todo o custeio
F - Campeonato
referente à
Sul Americano 21.0
Unidade
8 dias
Alimentação,
Diária
Hospedagem e
Transporte Interno,
durante o período
de viagem,
treinamentos e
competição do
evento (8 dias).
450,00

50,25

396,89

75.600,00

30.602,25

8.334,69

6.4

6.3

6.2

Aliquota de 33,33%
sobre o valor total
da remessa
enviada ao exterior,
referente ao
Pagamento
de
F - Campeonato
Inscrições
do
Sul Americano SulImposto de Renda Campeonato
americano de
Canoagem Slalom.
Memória de
Cálculo: R$
2.142,00 * 33,33%
= R$ 706,86
"Passagem Aérea,
(ida e volta) - Brasil
x Venezuela x
Brasil para
participação
no
F - Campeonato
Campeonato
SulSul Americano americano de
Passagem aérea Canoagem
Slalom.
Valor médio entre a
passagem orçadas
por agências de
turismo"
Cobertura de
seguro de viagem
para todos os
integrantes da
F - Campeonato
delegação (21
Sul Americano pessoas) por todo
Seguro Viagem
o período de
viagem e estadia
fora do Brasil. Valor
médio entre os 3
orçamentos
21.0

21.0

1.0

Unidade

Unidade

Taxas

1 dia

1 dia

1 dia

159,30

4.805,41

706,86

3.345,30

100.913,61

706,86

7.3

7.2

7.1

7

6.5

Pagamento da taxa
de inscrição, por
pessoa, para
F - Campeonato
participação
na
Sul Americano competição
Valor
Taxa de Inscrição
por pessoa (40
Dolares x R$ 2,55
= R$ 102,00)
Uniformes
Agasalho (jaqueta
e calça) em
micofibra para
utilização em
viagens,
Agasalho
treinamentos
e
Microfibra
competições. (4
peças por pessoa
(21*4) + 30% de
reserva = 110
peças)
Bermuda de Lycra
para utilização
treinamentos e
competições. (4
Bermuda Lycra
peça por atleta
(16*4) + 30% de
reserva = 84
peças)
Bermuda Microfibra
para utilização
treinamentos e
competições. (4
Bermuda Microfibra peças
por pessoa
(21*4) + 30% de
reserva = 110
peças)
110.0

84.0

110.0

21.0

Unidade

Unidade

Unidade

Taxas

-

-

-

1 dia

35,00

35,00

130,00

102,00

3.850,00

2.940,00

14.300,00

2.142,00

7.7

7.6

7.5

7.4

Boné para
utilização em
treinamentos e
competições.
(2
Boné
peças por pessoa
(21*2) + 30% de
reserva = 55
peças)
Camisa Pólo em
micofibra para
utilização em
viagens,
Camisa Pólo em
treinamentos e
Microfibra
competições. (4
peças por pessoa
(21*4) + 30% de
reserva = 110
peças)
Camisa Regata em
micofibra para
utilização em
viagens,
Camisa Regata em
treinamentos e
Microfibra
competições. (4
peças por pessoa
(21*4) + 30% de
reserva = 110
peças)
Camiseta de Lycra
com Manga Curta
para utilização em
treinamentos e
Camiseta de Lycra competições.
(4
com Manga Curta
peça por atleta
(16*4) + 30% de
reserva = 84
peças)
84.0

110.0

110.0

55.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

-

-

-

-

40,00

18,00

23,00

15,00

3.360,00

1.980,00

2.530,00

825,00

ATIVIDADE(S) MEIO
Item
Detalhamento
1
Recursos Humanos - Atividade Meio

7.11

7.10

7.9

7.8

Camiseta de Lycra
com Manga Longa
para utilização em
treinamentos e
Camiseta de Lycra competições.
(4
com Manga Longa
peça por atleta
(16*4) + 30% de
reserva = 84
peças)
Capa de Chuva
(calça e jaqueta)
para utilização em
viagens,
Capa de Chuva
treinamentos e
(calça e jaqueta)
competições. (2
peças por pessoa
(21*2) + 30% de
reserva = 55
peças)
Jaqueta forrada
(chuva e vento)
para utilização em
viagens,
Jaqueta forrada
treinamentos e
(chuva e vento)
competições. (2
peças por pessoa
(21*2) + 30% de
reserva = 55
peças)
Par de tênis antiimpacto para
treinamentos. (2
Tênis anti-impacto peças por pessoa
(21*2) + 30% de
reserva = 55
peças)
55.0

55.0

55.0

84.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

2.205.555,35

TOTAL ATIVIDADE(S) FIM

4.400,00

7.150,00

3.780,00

13.750,00

80,00

130,00

45,00

250,00

-

-

-

-

2.1

2

1.2

1.1

Pagamento de
salário em regime
CLT - Jornada de
de 220
Salário - Assistente trabalho
horas
mensais
Administrativo
(Segunda a Sexta:
das 08:00 as 18:00
- Sábado: das
08:00 as 12:00)
Pagamento de
salário em regime
CLT - Jornada de
de 220
Salário - Assistente trabalho
horas
mensais
de Comunicação (Segunda a Sexta:
das 08:00 as 18:00
- Sábado: das
08:00 as 12:00)
Encargos Trabalhistas
Encargos
trabalhistas e
incidência de
impostos sobre a
contratação dos
profissionais em
regime de CLT
(FGTS, INSS, PIS,
Multa Rescisória,
Férias, Adicional
Encargos
Constitucional
Assistente
sobre
Férias (1/3),
Administrativo
13° Salário, Outras
Incidências),
totalizando 71,04%,
acrescido do valor
de R$ 385,00 de
benefício de Vale
Refeição,
totalizando o valor
mensal de R$
2.087,55.
1.0

1.0

1.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

Pessoa (s)

10 meses

8 meses

10 meses

2.087,55

2.967,50

2.396,60

20.875,50

23.740,00

23.966,00

2.2

Encargos Assistente de
Comunicação

Encargos
trabalhistas e
incidência de
impostos sobre a
contratação dos
profissionais em
regime de CLT
(FGTS, INSS, PIS,
Multa Rescisória,
Férias, Adicional
Constitucional
sobre Férias (1/3),
13° Salário, Outras
Incidências),
totalizando 71,04%,
acrescido do valor
de R$ 385,00 de
benefício de Vale
Refeição,
totalizando o valor
mensal de R$
2.493,12.
1.0

2.493,12

19.944,96

88.526,46
2.294.081,81
Valor na Etapa 3:
100.000,00
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem:
4,359%
TOTAL GERAL
2.394.081,81

8 meses

TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM

Pessoa (s)

