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Timbre
MINISTÉRIO DA CIDADANIA

PARECER Nº 589/2021/SEESP/SENIFE/CGDPE-PCF
PROCESSO Nº 58701.001624/2013-50
INTERESSADO: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM, VALDECIR FERNANDES DA CRUZ

ANÁLISE DE PROJETO

PARECER DE CUMPRIMENTO DE OBJETO - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

                                                                  

PROCESSO: 58701.001624/2013-50

PROPONENTE: Federação Paranaense de Canoagem

PROJETO: Apoio e Desenvolvimento ao Ra�ing

MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA: Rendimento

MODALIDADES: Canoagem, Canoagem Ra�ing

CNPJ: 02.342.167/0001-66

LOCAL (CIDADE/UF) DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: Alto São Francisco - PR (doc. 3857539, pág. 167)

VALOR APROVADO: R$ 199.788,75

VALOR CAPTADO: R$ 199.788,75

VALOR APROVADO NO PLANO E TRABALHO AJUSTADO: R$ 199.788,75

1º PARCELA: R$ 159.793,20

2ª PARCELA: R$ 39.995,55

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE: Solange Souza dos Santos

 

INTROITO 

Versa a presente sobre a avaliação do cumprimento do objeto, sob enfoque exclusivamente técnico. Ressalta-se que a assinatura do Termo de Compromisso, se
deu na vigência da Portaria nº 120/2009, porém a análise técnica será procedida com embasamento na Portaria nº 424, de 22 de junho de 2020.

INSTRUÇÃO PROCESSUAL

 

DOCUMENTO OBSERVAÇÃO

Termo de Compromisso (doc. 3857539, págs. 241-247)

Valor: R$ 159.793,20
Valor liberado: R$ 159.793,20 (doc. 3857539, pág.249)
Data de início: 08/10/2014
Data fim: 31/01/2015

1º Termo Adi�vo (doc. 3857539, págs. 345-347) Prorrogado até 30/06/2015.
2º  Termo Adi�vo (doc. 3857692, págs. 19-21) Valor: R$ 39.995,55

Prestação de Contas Parcial (doc. 3857692, págs. 7-13)
Protocolada em 20/10/2014 (doc. 3857539, págs. 253-306).
Parecer favorável
Valor disponível na conta captação (doc. 3857692, pág.15)

 

DA ANÁLISE

Trata a presente de análise de prestação de contas do cumprimento do objeto apresentada em decorrência da celebração do Termo de Compromisso,
supramencionado, cujo o objeto visa o desenvolvimento e inclusão de todas as modalidades da canoagem no território paranaense, bem como a promoção da
qualidade de vida e cidadania aos canoístas, enquanto administradora da modalidade e promotora e executora de a�vidades e projetos espor�vos. Com este
propósito, a FEPACAN busca, por meio da realização de eventos estaduais, sediando eventos nacionais e internacionais, e desenvolvendo projetos de fomento às
filiadas, difundir e desenvolver as diversas modalidades da canoagem, ofertando a possibilidade de estruturar e apoiar as associações de canoagem filiadas.

Esclarece-se que esta se restringe apenas à análise dos resultados alcançados com a execução �sica e a�ngimento dos obje�vos do projeto, razão pela que
todas as considerações referentes à execução financeira fica a cargo da Coordenação-Geral de Prestação de Contas - CGPC.

Informa-se que o RCO foi entregue em, 20/07/2015, dentro do prazo estabelecido no art. 71 da Portaria 424/2020 e assinado pelo Presidente/Representante
legal da en�dade, bem como foram juntados registro fotográfico, reportagens e demais documentações que foram u�lizadas para a elaboração deste parecer.

Ressalta-se que, a prestação de contas final está instruída com seguintes documentos:

DOCUMENTOS ANALISADOS PÁGINAS
Relatório de cumprimento do objeto, que mencionará os resultados esperados e a�ngidos, os
obje�vos previstos e alcançados e a repercussão da inicia�va na comunidade e no
desenvolvimento do esporte.

doc. 3857692, págs. 95-120

Relação de pessoal contratado. doc. 3857692, pág. 373
Relação de beneficiários. doc. 3857692, págs. 375-380
Relatórios de receitas e despesas, de execução �sico-financeira e de pagamentos. doc. 3857692, págs. 253-264
Cópia do extrato da conta bancária específica (Agência nº 3270 -0, conta CAPTAÇÃO nº 27865-3,
conta MOVIMENTO nº 28852-7), desde o dia do recebimento dos recursos até a data do úl�mo
pagamento

doc. 3857692, págs. 265-306

Demonstra�vo de rendimentos das aplicações. doc. 3857692, págs. 307-350
Comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados, mediante GRU doc. 3857692, págs. 387-394
Cópia dos documentos comprobatórios das despesas, acompanhados dos documentos
constantes dos ar�gos arts. 47 a 55. doc. 3857692, págs. 351-368, 395-400, 385784

Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da Lei de Incen�vo ao
Esporte.

doc. 3857692, pág. 369
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Comprovante de divulgação e execução do PDLIE. doc. 3857692, págs. 97-103, 133, 141, 145, 18
Fotografias dos materiais e equipamentos adquiridos através do projeto. doc. 3857692, págs. 107-109
Fotografias e reportagens que comprovem a realização do projeto. doc. 3857692, págs.  97-103, 115-145, 151-192

 

Após análise da documentação juntada pelo proponente, constatou-se a presença de todos os documentos supracitados.

Abaixo, segue as considerações desta área técnica em relação às metas executadas:

 
METAS QUALITATIVAS

Previstas (doc. 3857539, pág. 173) Resultado alcançado

Meta 1: Disponibilizar os botes de Ra�ing necessários para a
realização dos eventos Campeonato Mundial de Ra�ing R4 -
2014, sediado pela proponente em Foz do Iguaçu-PR

Através do relatório de cumprimento do objeto e fotos, doc. 3857692, págs. 
193-232, 115-145, 151-192, verificou-se que a meta foi a�ngida parcialmente
em vista que foi disponibilizado os botes de Ra�ing para o Campeonato Mun
2014, porém, não aconteceu o Pré-Mundial em decorrência de falta de água n
Itaipu.

Meta 2: Pesquisa com chefes de equipe e membros da equipe
técnica solicitando que classifiquem avaliem a qualidade dos
botes ofertados como: ruim, regular, bom, muito bom ou
excelente. Pretendemos ter 80% das respostas com bom, muito
bom ou excelente.

Através do relatório de cumprimento do objeto e pesquisa com chefes de equi
3857692, págs. 103, 193-232, verificou-se que a meta foi a�ngida, tendo em v
realizado a pesquisa e foi feita com as oito equipes brasileiras sendo que o re
de sa�sfação foi de 100% dentro da meta proposta.

Meta 3: Disponibilizar equipamentos e botes de Ra�ing, sob
forma de comodato, para as Associações regularmente filiadas a
FEPACAN, e que aceitem as condições para receber os
equipamentos, possibilitando assim os treinamentos das equipes
e dando oportunidade de par�cipação em compe�ções
Nacionais da Modalidade.
 
Condição para o recebimento dos botes e equipamentos, de que
a Associação se faça presente em todas as etapas e eventos
nacionais e estaduais da modalidade. Apresentar os resultados
ob�dos pelas associações nos respec�vos eventos.

Através do relatório de cumprimento do objeto e pesquisa com chefes de equi
3857692, págs. 105-109, verificou--se que a meta foi a�ngida, tendo em vist
FEPACAN encaminhou para um jogo completo de ra�ing para Tomazina e trê
completos para Tibagi, que são as duas únicas associações que pra�cam a mod
no Estado do Paraná juntamente ao núcleo de Foz do Iguaçu.

METAS QUANTITATIVAS
Previstas (doc. 3857539, pág. 173) Resultado alcançado

Meta 1: Aquisição de 20 jogos completos de Ra�ing, compostos
por 1 bote, 6 remos, 6 coletes de segurança, 6 capacetes e 1 saco
de resgate.

Através do relatório de cumprimento do objeto e das fotos, doc. 3857692, pág
109, verificou-se que a meta foi a�ngida, tendo em vista que apesar de have
na liberação da verba o que causou certos transtornos financeiros jun
fabricantes dos produtos, após a liberação os problemas foram contornados e
cumprida.

Meta 2: Disponibilização de 20 botes de Ra�ing para os eventos
Pré-Mundial de Ra�ing R4 2013 e Campeonato Mundial de
Ra�ing R4 2014

Através do relatório de cumprimento do objeto, fotos e contratos e term
compromisso assinados pelas associações para o recebimento, em for
comodato, dos botes e equipamentos, doc. 3857692, págs. 107, 109, 2
verificou-se que a meta foi a�ngida, tendo em vista que este era um item obr
para o Brasil cumprir junto à Federação Internacional de Ra�ing, constatou-se
uma barreira de di�cil solução vencida no Mundial de Ra�ing. Ressalta-se q
aconteceu o Pré-Mundial em decorrência de falta de água no Canal Itaipu.

Meta 3: Aumento de 50% no número de atletas paranaenses nos
campeonatos nacionais realizados em outros estados, em
comparação com o número de atletas paranaenses par�cipantes
ano de 2012.

Através do relatório de cumprimento do objeto, doc. 3857692, págs. 111, veri
que a meta não foi a�ngida, devido o atraso nas liberações das verbas e o
número de compe�ções anuais.

Meta 4: Aumentar para 46% a par�cipação de atletas
paranaenses na equipe nacional em campeonatos mundiais.

Através do relatório de cumprimento do objeto, doc. 3857692, págs. 111, veri
que a meta não foi a�ngida, tendo em vista que foi di�cil de ser alcançada em 
dos resultados espetaculares alcançados pelas equipes brasileiras, onde conqu
simplesmente todas as provas oficiais.

Meta 5: No período de 1 ano após a des�nação dos botes e
equipamentos para as associações filiadas, acréscimo de 20% no
número de atletas de Ra�ing filiados à FEPACAN

Através do relatório de cumprimento do objeto, doc. 3857692, págs. 111, veri
que a meta foi a�ngida, tendo em vista que os botes foram distribuídos 
Campeonato Brasileiro de Ra�ing, o qual foi agendado para para a data de 13 
agosto, em Apiúna, SC. Constatou-se ainda que após muitos anos sem o Camp
Paranaense de Ra�ing, estava agendado para os dias 1 e 02 de novembro, na
de Tomazina, PR, o qual esperava contar com a presença de 10 �mes masculi
�mes femininos.

Indicadores de Resultado: 
- Realização dos eventos Campeonato Mundial de Ra�ing R4 2014
- Par�cipação nos campeonatos nacionais de Ra�ing
- Par�cipação nacional no Campeonato Mundial de Ra�ing
- Número de atletas cadastrados/filiados à FEPACAN
 
Meios de Verificação:
- Fotos dos botes e equipamentos
- Fotos dos dois eventos
- Bole�ns informa�vos dos eventos constando a disponibilização das embarcações para as equipes
- Visitas do órgão e dos Patrocinadores
- Contratos e termos de compromisso assinados pelas associações para o recebimento, em forma de comodato, dos botes e equipamentos
- Lista de atletas par�cipantes dos campeonatos nacionais de Ra�ing
- Lista dos atletas para a equipe nacional, convocados pela Confederação Brasileira de Canoagem para representar o Brasil nos Campeonatos Mun
Ra�ing
- Notas fiscais e comprovantes de pagamento



21/06/2021 https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=be1586e487&attid=0.2&permmsgid=msg-f:17032004711…

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=be1586e487&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1703200471188507892&th=… 3/3

 

Mediante documentação apresentada, verificou-se que o Projeto proporcionou a realização do Campeonato Mundial de Ra�ing R4, que aconteceu na Cidade de
Foz do Iguaçu, durante o período de 08 a 19 de outubro de 2014. Todos os botes disponibilizados foram u�lizados pelos 233 atletas das 19 equipes
internacionais presentes no evento.

Quanto ao Plano de Divulgação da Lei de Incen�vo ao Esporte, foi verificado em registro fotográficos, doc. 3857692, págs. 97-103, 133, 141, 145, 181, que houve
a exposição do selo da Lei de Incen�vo ao Esporte com a inserção da Bandeira Nacional, e as marcas do Ministério do Esporte e Governo Federal nos
itens, adesivos para tendas, adesivos para barcos, backdrop, placas, pór�co de entrada, conforme previsto no PDLIE, doc. 3857539, pág. 205.

Em relação aos beneficiários, constata-se que, de acordo com o pactuado eram previstos 112 beneficiários, doc. 3857539 , pág. 167 e foi verificado o
atendimento de 41 beneficiários diretos, doc. 3857692, págs. 375-380.

Com relação ao local de execução, cumpre informar que foi verificado a realização no local previsto, doc. 3857692, pág. 105 - Federação Paranaense de
Canoagem - FEPACAN Pedro Basso 700 sala 01 Alto São Francisco - PR Cep: 85863-756.

Assim, diante da análise dos documentos apresentados, entende-se que comprovam o cumprimento do objeto, quan�ta�vo parcial de beneficiários atendidos e
o a�ngimento parcial das metas realizadas.

CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, com base no Plano de Trabalho Aprovado, o que fora estabelecido no objeto do projeto e, por fim pelos documentos apresentados pela
en�dade quando da Prestação de Contas Final, conclui-se pela APROVAÇÃO quanto à execução �sica, ao a�ngimento das metas e ao cumprimento do objeto.

Isto posto, sugere-se remeter ao Proponente o�cio encaminhando cópia do presente PARECER e, os autos à Coordenação Geral de Prestação de Contas para
conhecimento e análise dos aspectos financeiros e quanto à correta e regular aplicação dos recursos do projeto, nos termos da legislação vigente.  

 

É o entendimento que submete-se à consideração da Sra. Coordenadora-Geral de Desenvolvimento da Polí�ca de Financiamento ao Esporte.

 

 

SOLANGE SOUZA DOS SANTOS

Coordenadora

 

De acordo. À consideração do Sra. Secretária Nacional de Incen�vo e Fomento ao Esporte – Subs�tuta.

 

 

AMANDA MENEZES DE ANDRADE RIBEIRO

Coordenadora-Geral de Desenvolvimento da Polí�ca de Financiamento ao Esporte

 

De acordo. Encaminhem-se os presentes autos à Coordenação-Geral de Prestação de Contas – CGPC, para as providências per�nentes.

 

 

 

 

MICHELLE MOYSÉS MELUL VINECKY 

Secretária Nacional de Incen�vo e Fomento ao Esporte – Subs�tuta

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Solange Souza dos Santos, Coordenador(a), em 10/06/2021, às 21:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Amanda Menezes de Andrade Ribeiro, Coordenador(a)-Geral de Desenvolvimento da Polí�ca de Financiamento ao
Esporte, em 11/06/2021, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do
Desenvolvimento Social.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Michelle Moysés Melul Vinecky, Secretário(a) Nacional de Incen�vo e Fomento ao Esporte, Subs�tuto(a), em 11/06/2021,
às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.
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