
DESCRIÇÃO DE PROJETO

I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Título: Projeto Meninos do Lago – NÚCLEO - CENTRO DE EXCELÊNCIA –
CANAL ITAIPU
Proponente: Federação Paranaense de Canoagem – FEPACAN
CNJP: 02.342.167/0001-66
Manifestação desportiva: Desporto de Rendimento
Local de execução do projeto: Foz do Iguaçu, Paraná

II. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO:
INÍCIO (DD/MM/AA)
01/11/2009

TÉRMINO (DD/MM/AA)
30/10/2010

III. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Público Alvo: 80 crianças e jovens da rede pública de ensino de Foz do Iguaçu,

residentes na Vila C e Bairro Morumbi.
Faixa Etária: 08 a 17 anos Estimativa de Público: 84 pessoas

DESCRIÇÃO DE PROJETO

IV. OBJETIVOS

 Manifestação desportiva e objetivo

O Projeto Meninos do Lago realizado pela Proponente em parceria com a
Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa, visa a implantação da prática da
modalidade de canoagem em toda região do Lago de Itaipu através de inserção de
diversos núcleos de iniciação que serão viabilizados em parceria com os
respectivos municípios. O Núcleo de Iniciação denominado CENTRO DE
EXCELÊNCIA – CANAL ITAIPU, objeto do presente, tem como objetivo o
desenvolvimento do trabalho de base da modalidade Canoagem Slalom, com
atenção especial às categorias oficiais de K1 masculino, K1 feminino, C1
masculino e C2 masculino, além da implantação no Brasil das categorias C1 e C2
feminino, com atletas residentes na Vila C e Bairro Morumbi, da Cidade de Foz do
Iguaçu.

 Objetivos Específicos
 Seleção de 80 crianças e jovens com potencial desportivo para ingresso

nas categorias de base da Canoagem Slalom. Estes atletas serão
divididos em oito turmas, com visão estratégica para representatividade
nacional masculina e feminina nos Jogos Olímpicos de Londres e de
2016.

 Avaliação do perfil dermatoglíficos, antropométricos e somatotípicos dos
participantes, a ser realizado pelo preparador físico da Seleção Brasileira;



 Realização de exames clínicos na rede pública hospitalar;
 Análise do histórico e acompanhamento escolar dos beneficiados;
 Participação do público alvo em treinamentos esportivos e campeonatos

preparatórios nas respectivas categorias;
 Participação no Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom 2009 de

Iniciantes.

 Delimitação e especificação do público beneficiado pelo projeto

Oitenta crianças e jovens entre 08 a 17 anos, de ambos os sexos,
moradores da Cidade de Foz do Iguaçu, que estejam matriculados na rede pública
de ensino.

As atividades desportivas serão executadas principalmente no Parque da
Piracema, propriedade da Itaipu Binacional, onde está sediado o Canal Itaipu, que
atualmente é considerado uma das dez melhores pistas de Canoagem Slalom do
mundo.

Resultados esperados

 Descobrir e incentivar novos talentos na prática da canoagem;
 Possibilitar a evolução e crescimento pessoal, ensinando o público alvo

a superar desafios;
 Promover a integração de crianças e jovens em vulnerabilidade social;
 Oferecer contra turno escolar;
 Contribuir para a preservação do meio ambiente na região,

especialmente do Canal Itaipu, através da Canoagem Slalom.
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V. 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).

 Por que se propõe o projeto?

Foz do Iguaçu conta hoje com uma das melhores infra-estruturas para a
implantação de projetos de canoagem do mundo.  Além de um clima extremamente
favorável para a prática da modalidade o ano todo, a Itaipu Binacional construiu no
Parque da Piracema, o Canal Itaipu, palco do Campeonato Mundial de Canoagem
Slalom 2007, e hoje considerado uma das dez melhores pistas artificiais do circuito
internacional.

Esse fator, aliado à construção de 12 piscinas em escolas públicas pelo Município
de Foz do Iguaçu, faz com que a região se desponte como um verdadeiro celeiro para a
garimpagem e treinamento de novos talentos no Brasil. Sem sombras de dúvidas, os
meninos e meninas inseridos no Projeto, possuirão condições favoráveis para figurarem
entre os melhores canoístas do Brasil, em suas respectivas categorias iniciantes, já no
final do primeiro ano de execução das ações propostas. No segundo ano de projeto, os
atletas já estarão aptos a participar da Categoria Principal do Campeonato Brasileiro e
estarão disputando em igualdade de condições com os canoístas mais antigos.
Entretanto, através do conhecimento empírico e do acompanhamento da evolução da
Canoagem Slalom em todo o continente, é possível afirmar que nas categorias K1
feminino e C2 masculino, os atletas do projeto estarão representando o Brasil na
disputa pelas vagas dos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

Além do fator técnico, o Projeto vai dar oportunidade para que jovens residentes
na Vila C e outros bairros carentes de Foz do Iguaçu, oriundos de família de baixa
renda e que se sustentam por meio da mão de obra informal, o que pode,
eventualmente, privilegiar o descaminho, tenham acesso ao esporte e demais
atividades complementares previstas no projeto. Assim, serão oferecidas alternativas
eticamente ponderadas e economicamente viáveis para promover a inserção social no
Município.

 Importância para o desenvolvimento do esporte no País

A Canoagem Slalom é uma das modalidades que integram o programa das
Olimpíadas desde o ano de 1992, mas que infelizmente, conta hoje com um número
insignificante de adeptos no Brasil. No circuito nacional não há mais do que 150 atletas
participantes, ou seja, para uma população de 200 milhões de habitantes, o percentual
é praticamente nulo. A Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa, juntamente com
a Proponente, espera ampliar sensivelmente o número de praticantes da modalidade,
por meio do desenvolvimento do Projeto Meninos do Lago.



 Justificativa da necessidade do apoio financeiro

A prática da canoagem é cara, se comparada aos esportes tradicionais com
bola e ao próprio atletismo. Atualmente, a aquisição do equipamento completo para
iniciante, custa em torno de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Valor
considerado alto para os padrões brasileiros, o que dificulta enormemente a formação
da base e descoberta de novos talentos no país.

Campeões mundiais da modalidade sempre existiram no País, porém é
necessário adotar medidas, visando dar oportunidade a ribeirinhos e outras
comunidades banhadas pelos inúmeros espelhos de água existentes (mar, lagoa, rios,
piscinas etc.) de galgarem posições sociais através da democratização do acesso ao
esporte, possibilitando-os despontar no cenário esportivo nacional e internacional da
canoagem.

Diante do exposto, vislumbramos na aprovação do Projeto Meninos do Lago
– CENTRO DE EXCELÊNCIA – CANAL ITAIPU, via benefício fiscal, captar recursos
para executar as ações ora propostas, bem como alcançar os resultados esperados.
Salientamos que tanto a Proponente, quanto os clubes filiados não possuem condições
financeiras para arcar com os custos especificados nos formulários a seguir.
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VI. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS (Indique as metas previstas, de
qualidade e quantidade, relacionadas ao público diretamente beneficiado pelo projeto e,
se existirem, os reflexos em outros públicos ou regiões do País).

 Metas qualitativas

 Descobrir e incentivar novos talentos em todas as modalidades da canoagem
slalom;

 Iniciar a formação de uma equipe forte para representar o Brasil nas
Olimpíadas de 2012 e 2016, principalmente nas categorias C2 masculino e
K1 feminino, praticamente inexistente hoje no Brasil;

 Melhorar a freqüência e média escolar dos beneficiados;
 Despertar a consciência da comunidade em relação à importância da

preservação do meio ambiente.

 Metas quantitativas

 Atender inicialmente 80 crianças e jovens de 08 a 17 anos;
 Classificar os participantes entre os 10 primeiros colocados, em suas

respectivas categorias, no Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom 2009
de Iniciantes;

 Reduzir em 100% (cem por cento) a evasão escolar do público alvo;
 Aumenta em 100% (cem por cento) a média de embarcações da modalidade

C2 Masculino, participantes nos campeonatos brasileiros de iniciantes nos
últimos 5 anos;

 Aumentar em 100% (cem por cento) a média de embarcações da modalidade
de K1 Feminino, participantes nos campeonatos brasileiros de iniciantes nos
últimos 5 anos;

 Estruturar as categorias C1 e C2 feminino no Brasil;

 Reflexos

Com a instalação do Canal Itaipu de Canoagem Slalom, no Parque de Piracema
em Foz do Iguaçu, esta modalidade terá condições de representar o Brasil nos Jogos
Olímpicos em grande estilo, sem menosprezar o aprimoramento técnico e o aumento do
número de atletas federados decorrentes da execução do Projeto.

O funcionamento deste núcleo em Foz, aliado à Equipe Permanente de
Canoagem Slalom, despertará o interesse da mídia local, acarretando novos adeptos e
outros trabalhos envolvendo a modalidade. Atualmente existe apenas uma escola no
município que desenvolve atividades sociais de canoagem, realizadas em piscina
pública. Com a divulgação do Projeto Meninos do Lago – CENTRO DE EXCELÊNCIA
– CANAL ITAIPU, pretende-se despertar o interesse desses atletas de piscinas em
conhecerem e praticarem a canoagem em corredeiras, bem como influenciar de forma
positiva a abertura de outros núcleos de canoagem social nas escolas municipais.

Os técnicos nacionais, contratados pela Confederação Brasileira de Canoagem,
terão também a incumbência de, fora dos horários de treinamento da equipe principal,
formar equipes de base e capacitar novos instrutores.
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VII. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO:

1 – Recursos Humanos

Serão necessárias contratações, no regime imposto pela CLT, com Carteira
Assinada, de um Coordenador Técnico formado em Educação Física, um instrutor de
canoagem e um monitor, para o desenvolvimento das seguintes turmas, compostas de
10 alunos cada.

TM1 – das 8h às 9h15 – seg, qua, sex – Faixa etária 08 a 14 anos – modalidades feminino;
TM2 – das 9h30 às 10h45 – seg, qua, sex – Faixa etária 08 a 17 anos – modalidade masculino;
TT3 – das 14h30 às 16h – seg, qua, sex – Faixa etária 08 a 17 anos – modalidade masculino;
TT4 – das 16h15 às 17h30 – seg, qua, sex – Faixa etária 14 a 17 anos – modalidade masculino;
TM5 – das 8h às 9h15 – ter, qui, sáb – Faixa etária 11 a 13 anos – modalidade masculino;
TM6 – das 9h30 às 10h45m – ter, qui, sáb - Faixa etária 14 a 17 anos – modalidade masculino;
TT7 – das 14h30 às 16h – ter e qui – Faixa etária 08 a 14 anos – modalidade feminino;

o Aos sábados, das 9h às 10h30m.
TT8 – das 16h15 às 17h30 – ter e qui – Faixa etária 11 a 13 anos – modalidade masculino;

o Aos sábados, das 10h45 às 12h.

1.1 – Especificação das atribuições dos profissionais

 Coordenador Técnico

√ Responsável e coordenador de todas as atividades diárias;
√ Elaborar Plano de Treino físico de todo o período;
√ Elaborar, em conjunto com o instrutor, apostila teórica das aulas de Canoagem;
√ Elaborar relatórios mensais de rendimento esportivo;
√ Registro diário de freqüência;
√ Ministrar aulas práticas e teóricas;
√ Fiscalizar e exigir o zelo na limpeza e guarda dos equipamentos;
√ Exigir o zelo dos atletas com as dependências da Itaipu Binacional além de exigir o

comportamento adequado e exemplar conforme regimento interno da Empresa;
√ Fiscalizar e exigir o rigoroso cumprimento de horários da Van, sem permitir que haja

descumprimento das normas públicas com relação ao trânsito;
√ Informar de imediato a Proponente qualquer ato irregular cometido pelos participantes

do Projeto ou acidente que porventura possa ocorrer, portanto, será obrigatório o uso
constante de celular.

 Instrutor

√ Acatar as ordens emanadas do Coordenador Técnico;
√ Ministrar aulas práticas e teóricas das modalidades K1, C1 e C2;
√ Elaborar Plano de Treino técnico de todo o período;
√ Elaborar, em conjunto com o coordenador, apostila teórica das aulas de

Canoagem;
√ Fiscalizar e exigir o zelo na limpeza e guarda dos equipamentos;
√ Exigir o zelo dos atletas com as dependências da Itaipu Binacional além de

exigir o comportamento adequado e exemplar conforme regimento interno da
Empresa;



√ Zelar e manter em ordem todas as balizas, suportes e equipamentos da pista,
promovendo a substituição assim que houver necessidade.

 Monitor

√ acatar as ordens emanadas do Coordenador Técnico e Instrutor;
√ auxiliar nas aulas práticas e teóricas das modalidades K1, C1 e C2;
√ distribuir e recolher diariamente os cabos de resgate a cada 50 metros na

pista;
√ fiscalizar e exigir o zelo na limpeza e guarda dos equipamentos;
√ auxiliar aos atletas mais novos na guarda dos equipamentos;
√ exigir o zelo dos atletas com as dependências da Itaipu Binacional além de

exigir o comportamento adequado e exemplar conforme regimento interno da
Empresa;

√ zelar e manter em ordem todas as balizas, suportes e equipamentos da pista,
promovendo a substituição assim que houver necessidade.

1.2 – Critérios para escolha dos atletas

A partir do momento da aprovação do Projeto, as vagas serão definidas com o
apoio da rede pública de ensino da Cidade de Foz do Iguaçu, com preferência para
escolas situadas na Vila C e no Bairro Morumbi. O atleta interessado, munido da “Ficha
de Inscrição” (devidamente preenchida e assinada pelos responsáveis legais), deverá
passar por uma avaliação do perfil dermatoglíficos, antropométricos e somatotípicos
que será realizado pelo Prof. Msc Heros Ferreira, preparador físico da Seleção
Brasileira. Os dados colhidos deverão traçar geneticamente os melhores potenciais
para a modalidade, de acordo com parâmetros dos melhores atletas internacionais
colhidos por ocasião do Campeonato Mundial de Canoagem Slalom, realizado em Foz
do Iguaçu, em setembro de 2007.

Com a indicação desse profissional, o atleta selecionado deverá passar por uma
bateria de exames clínicos que serão disponibilizadas pela estrutura pública de saúde
de Foz do Iguaçu.

1.3 – Início das atividades

Os primeiros trinta dias de aulas práticas serão realizados em águas paradas.
Esse período será aproveitado para a avaliação física e clínica do canoísta. Somente
após as avaliações clínicas e depois de completo o período de aprendizagem das
principais manobras da Canoagem Slalom, como por exemplo, o “rolamento esquimó”,
que é essencial para a própria segurança dos atletas, é que os treinos serão
transferidos para o Canal Itaipu. Por este motivo é de fundamental importância que os
Núcleos de Iniciação, previstos para funcionar nas piscinas públicas de Foz do Iguaçu
com o projeto de Caiaque Pólo, caminhe em paralelo ao Projeto Meninos do Lago, e
também possa atender aos novos canoístas que deverão entrar em caso de
desistências.



1.4 Avaliação Processual

Serão utilizados como forma de avaliação, os seguintes métodos:

 Relatórios mensais de freqüência e desempenho esportivo;
 Avaliações trimestrais: físicas;
 Resultados de torneios preparatórios e competições oficiais;
 Rendimento escolar.

Todos esses dados estarão disponíveis na página do Projeto que poderá ser
facilmente acessado através do seguinte endereço eletrônico:
www.canoagem.org.br

1.5 – Época da piracema

Além da necessidade do desenvolvimento dos trabalhos iniciais em água parada,
durante os meses de novembro a fevereiro, época da piracema, o Canal Itaipu poderá
estar fechado para a prática desportiva (dependendo da orientação do IBAMA). Nesse
caso as aulas serão transferidas ou para o Iate Clube Lago de Itaipu – ICLI ou para as
piscinas públicas já mencionadas.

2 – Transporte

Será realizado através de locação de Micro-ônibus, com capacidade para 23
passageiros. Esse transporte fará os itinerários tendo como ponto o Centro Comunitário
do Bairro Morumbi, Centro e Vila C. Destes locais os canoístas serão encaminhados à
Itaipu Binacional e deverão retornar depois de realizadas as atividades desportivas (os
horários abaixo definem o momento de saída e chegada nos mencionados pontos):

TURMAS HORÁRIOS ITINERÁRIO
T1

Fem 08 a 17
SEG-QUA-SEX
8h às 9h15m

7h10 - 7h30
7h30 – 7h45
9h30 – 9h45
9h45 – 10h

CF – VC
VC - IB
IB – VC
VC – IB

T2
Masc 14 a 17

SEG-QUA-SEX
9h30 às 10h45

8h45 – 9 h
9h – 9h15

11h – 11h15
11h15 – 11h45

IB – VC
VC – IB
IB – VC
VC – CF

T3
Masc  08 a 17

SEG-QUA-SEX
14h30 – 16h

13h30 – 13h40
13h40 – 13h50
13h50 – 14h20
16h15 – 16h45
16h45 – 17h15

MO – CF
CF – CBCa
CBCa – IB

IB – CBCa – CC
CC - IB

T4
Fem 12 a 17

SEG-QUA-SEX
16h15 – 17h30

15h45 – 16h
16h – 16h15
17h45 – 18h
18h -18h30

18h30 – 19 h

IB – VC
VC - IB
IB – VC
VC – CF

CF – CC - MO
T5

Masc 08 a 13
TER – QUI – SÁB

8h às 9h15m

7h10 - 7h30
7h30 – 7h45
9h30 – 9h45
9h45 – 10h

CF – VC
VC - IB
IB – VC
VC – IB

T6
Masc 14 a 17

TER – QUI – SÁB
9h30 às 10h45

8h45 – 9 h
9h – 9h15

11h – 11h15
11h15 – 11h45

IB – VC
VC – IB
IB – VC
VC – CF



T7
Masc 08 a 13

TER – QUI – SÁB/MANHÃ

13h30 – 13h40
13h40 – 13h50
13h50 – 14h20
16h15 – 16h45
16h45 – 17h15

MO – CF
CF – CBCa
CBCa – IB

IB – CBCa – CC
CC - IB

T8
Masc 14 a 17

TER – QUI – SÁB/MANHÃ

15h45 – 16h
16h – 16h15
17h45 – 18h
18h -18h30

18h30 – 19 h

IB – VC
VC - IB
IB – VC
VC – CF

CF – CC - MO
T5 e T7

9h
10h30

SÁBADO

8h – 8h10
8h10 – 8h20
8h20 –8h50
10h45 – 11h
11h -11h30

MO – CF
CF – CBCa
CBCa – IB

IB – CBCa – MO
MO - IB

T6 e T8
10h45
12h

SÁBADO

10h – 10h15
10h15 – 10h30
12h15 – 12h30
12h30 – 13h

IB –VC
VC – IB
IB – VC
VC - CF

CF (Comendador Faustino) – MO (Morumbi) = 5 km = 10 minutos                       MO – VC (VILA C) = 15 km = 25
minutos

VC – IB = 07 km = 15 minutos          VC – ICLI = 13 km = 20 minutos                   Micro 23 pessoas

CC – Ginásio Costa Cavalcanti

3 - Seguro de Vida e Despesas Médico-Hospitalar

A despeito da canoagem mundial não registrar nenhum infortúnio em eventos
competitivos olímpicos, nem, tampouco, existir registros de acidentes sérios em trabalhos
sociais e desportivos que envolvam a modalidade de slalom no Brasil, a Itaipu Binacional exige
que os usuários do Canal Itaipu possuam Plano de Saúde que cubra eventuais despesas
médico hospitalar.

Diante do fato da canoagem trabalhar muitas vezes em ambientes inóspitos, parece
bastante sensato prever eventuais despesas médicos-hospitalares. Em assim sendo, a melhor
opção que se vislumbra de todos os orçamentos repassados pelas seguradoras é o item D,
abaixo mencionado:

Morte Acidental R$ 30.000,00
Invalidez Permanente ou Total ou Parcial por Acidente R$ 30.000,00
Despesa Medico Hospitalar R$ 5.000,00

Prêmio

Custo Individual ( dia/participante) R$ 1,62

4 – Despesas Administrativas

São despesas inerentes ao funcionamento do escritório local, como compra de folhas,
tonners, canetas, lápis, luz, água, escritório de contabilidade e etc, que vise satisfazer as
necessidades administrativas do Projeto. Por tratar-se de uma cidade estratégica para o
desenvolvimento da canoagem no Brasil e ser de fundamental importância a parceria com a
Itaipu Binacional, visando um futuro olímpico promissor, a Confederação Brasileira de
Canoagem participará na montagem e estruturação do escritório local.



A contratação do web site e assessor de imprensa será importante para publicar no
endereço www.canoagem.org.br todas as ações, movimentação bancária  e prestações de
contas do projeto. Será uma excelente ferramenta de controle das ações por todas as partes
envolvidas. Estarão disponibilizadas na rede mundial dos computadores todas as informações
necessárias da freqüência dos atletas, desempenho técnico, tático, físico, rendimento escolar,
fotografias e etc. Além da parte técnica,  a página facilitará que os interessados consigam por
exemplo as fichas relacionadas às autorizações dos pais, sem a necessidade de deslocamento
até a sede do projeto.  Mensalmente serão enviadas à imprensa e colaboradores do Projetos
notícias pertinentes ao trabalho realizado de forma profissional, ampla e clara.

5 – Equipamentos

Para a realização de todas as atividades previstas nesse projeto, faz-se
necessário a aquisição de caiaques específicos e equipamentos de segurança:

 07 C2 – fabricação fibra de vidro – modelo Vajda – embarcações que serão
utilizadas e adaptadas para 20 atletas que navegarão no mesmo barco;

 10 C1 – fabricação fibra de vidro – modelo Vajda – embarcações que deverão
ser adaptadas a cada atleta;

 20 K1 – fabricação fibra de vidro – modelo Vajda – embarcações que serão
compartilhadas entre as categorias masculinas e femininas (40 atletas);

 20 coletes salva-vidas;
 20 capacetes;
 40 saias (vida útil de 6 meses em contato com cloro das piscinas);
 40 remos – modelo C1 – fibra de vidro (são os mesmos utilizados para C2);
 40 remos – modelo K1 – fibra de vidro.

6 – Viagens Nacionais

Os alunos deverão participar dos seguintes eventos desportivos:

 A) – 28/02/2010 – Micro-ônibus carreta – Brotas – SP

 B) – 24/04/2010 – Micro-ônibus – Primavera do Leste – MT

 C) – 05/06/2010 – Micro-ônibus – Cerquilho – SP

 D) – 18/08/2010 – Micro-ônibus – Piraju – SP

As viagens serão realizadas com micro-ônibus ou ônibus. As inscrições e todas as
despesas serão custeadas pelo Projeto, inclusive o seguro. Apenas os melhores atletas
de cada categoria deverão participar nesse primeiro ano de projeto. Para as viagens
previstas, os atletas deverão sair na quinta-feira à noite retornando no domingo após a
janta.
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VIII. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

AÇÃO
Nº DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)

PERÍODO DE EXECUÇÃO VALOR
ESTIMADO
POR AÇÃO

(R$)
INÍCIO

(dd/mm/aa)
TÉRMINO

(dd/mm/aa)

1 RECURSOS HUMANOS Captação 12 meses 51.095,18

2 TRANSPORTE Captação 12 meses 76.827,00

3
SEGURO DE VIDA E
DESPESAS MÉDICO-
HOSPITALARES

Captação 12 meses 7.764,84

4 DESPESAS
ADMINISTRATIVAS Captação 12 meses 27.947,50

5 EQUIPAMENTOS Captação 12 meses 72.713,50

6 VIAGENS NACIONAIS Captação 12 meses 21.295,20

TOTAL GERAL DO PROJETO R$ 257.643,22
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IX. Orçamento Analítico - detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, dando as especificações orçamentárias necessárias

Número da
ação

2 - Detalhamento das ações 3 – Quantidade 4 - Unidade 5 - Valor Unitário 6 - Total da linha

Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado
Indique a quantidade

de cada item da
coluna 2

Indique a unidade de
medida de cada item

da coluna 3

Indique o preço de
cada unidade de

despesa

coluna 3
X

coluna 5

1 RECURSO HUMANO – R$ 51.095,18
1.1 Salário – Antônio Alves dos Santos R$ 32.206,27 12 Mês 1.385,00 16.910,84
1.2 INSS – Instrutor 12 Mês 339,33 4.238,06
1.3 FGTS – Instrutor 12 Mês 110,80 1.329,60
1.4 13º Salário – Instrutor 12 Mês 115,41 1.423,42
1.5 Férias – Instrutor 12 Mês 153,89 1.815,26
1.6 INSS S/13º Salário – Instrutor 12 Mês 28,28 417,38
1.7 FGTS S/13º Salário – Instrutor 12 Mês 9,23 196.56
1.8 INSS S/ Férias – Instrutor 12 Mês 37,70 0,00
1.9 FGTS S/ Férias – Instrutor 12 Mês 12,31 0,00

1.10 FGTS Rescisão - 50% sobre total do FGTS do período -
Instrutor 12 Unid 66,17 674,28

1.11 Horas Extras (total 52h/semanal - 44 = 8horas/seman x 4 = 32
he/mensal x 9,44 = 12 Mês 302,08 4.204,75

1.12 Reflexo das Horas Extras nas Férias + 1/3 12 Anual 33,57 366,27
1.13 Reflexo das Horas Extras no 13º. Salário 12 Anual 25,18 229,16
1.14 Reflexo das horas Extras no FGTS + 40% 12 Anual 35,25 400,69
1.15 Salário – Mayara R$ 18.888,91 12 Mês 800,00 9.760,00
1.16 INSS – Monitor 12 Mês 196,00 2.448,00
1.17 FGTS – Monitor 12 Mês 64,00 768,00
1.18 13º Salário – Monitor 12 Mês 66,66 821,07
1.19 Férias – Monitor 12 Mês 88,89 1.079,44
1.20 INSS S/13º Salário – Monitor 12 Mês 16,33 241,07
1.21 FGTS S/13º Salário – Monitor 12 Mês 5,33 113,54
1.22 INSS S/ Férias – Monitor 12 Mês 21,78 0,00



1.23 FGTS S/ Férias – Monitor 12 Mês 7,11 0,00
1.24 FGTS Rescisão - 50% sobre total do FGTS do período – Monit 12 Unid 38,22 389,41
1.25 Horas Extras (total 52h/semanal - 44 = 8horas/seman x 4 = 32

he/mensal x 5,45 12 Mês 174,40 2.428,66

1.26 Reflexo das Horas Extras nas Férias + 1/3 12 Mês 19,39 211,56
1.27 Reflexo das Horas Extras no 13º. Salário 12 Mês 14,54 133,82
1.28 Reflexo das horas Extras no FGTS + 40% 12 Mês 20,36 231,46
1.29 Tarifas bancárias 1 ano 262,88 262,88

2 TRANSPORTE R$ 76.827,00
2.1 Micro-ônibus 12 mês 6.402,25 76.827,00
3 Seguro de Vida e Despesas Médico-Hospitalares

3.1 Seguro de Vida e Saúde 09 Mês 826,00 7.764,84
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS – R$ 27.947,50

4.1 Escritório Contabilidade 12 Mês 476,77 5.721,25
4.2 Assessoria de Imprensa e  WebSite 12 Mês 852,18 10.226,25
4.3 Diversos (Tonner, papel, energia, água, fone etc) 12 Mês 1.000,00 12.000,00

SUB TOTAL DESPESA ANUAL 163.634,52

5 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS– R$ 72.700,00
5.1 Canoa Slalom C2 – Fibra de Vidro 07 Unid 2.200,00 15.400,00
5.2 Canoa Slalom C1 – Fibra de Vidro 10 Unid 1.100,00 11.000,00
5.3 Caiaque Slalom K1 – Fibra de Vidro 20 Unid 1.100,00 22.000,00
5.4 Colete Salva-Vidas 20 Unid 90,00 1.800,00
5.5 Capacete 20 Unid 55,00 1.100,00
5.6 Saia contra-respingos de Neoprene 40 Unid 155,00 6.200,00
5.7 Remo C1 - Fibra de Vidro 40 Unid 180,00 7.200,00
5.8 Remo K1 - Fibra de Vidro 40 Unid 200,00 8.000,00

TOTAL  EQUIPAMENTOS 72.700,00



6 VIAGENS NACIONAIS R$ 22.930,00
6.1 28/02/2010 – Micro-ônibus/com carreta 1 Unid 4.200,00 4.200,00
6.2 Inscrições e despesas de viagem 24 PAX 935,00 935,00
6.3 24/04/2010 – Micro-ônibus/com carreta 1 Unid 5.880,00 5.880,00
6.4 Inscrições e despesas de viagem 24 PAX 1.960,00 960,00
6.5 06/06/2010 – Micro-ônibus/com carreta 1 Unid 4.200,00 4.200,00
6.6 Inscrições e despesas de viagem 24 PAX 1.000,00 1.000,00
6.7 18/09/2010 – Micro-ônibus/com carreta 1 Unid 3.360,20 3.360,20
6.8 Inscrições e despesas de viagem 24 PAX 760,00 760,00

TOTAL VIAGENS NACIONAIS 21.295,20



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO PROJETO

30/11/09 06/01/10 17/02/10 03/10 04/10 05/10 1ª LIB
1 RECURSO HUMANO 2.790,67 4.266,80 3.630,33 3.614,59 3.595,99 3.616,99 21.515,37
2 TRANSPORTE 6.413,50 6.413,50 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 38.427,00
3 SEGURO MÉDICO HOSPITALAR 0,00 0,00 0,00 697,32 783,27 916,74 2.397,33
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.277,00 2.370,50 2.330,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00 13.967,50

TOTAL FIXO 11.481,17 13.050,80 12.360,33 13.041,91 13.109,26 13.263,73 76.307,20
5 EQUIPAMENTOS 72.713,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.713,50
6 VIAGENS NACIONAIS 0,00 0,00 0,00 5.135,00 0,00 6.840,00 11.975,00

TOTAL INVESTIMENTO 84.194,67 13.050,80 12.360,33 18.176,91 13.109,26 20.103,73 160.995,70

06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 2ª LIB
1 RECURSO HUMANO 2.723,27 4.564,35 3.621,99 3.600,99 3.587,99 11.481,22 29.579,81
2 TRANSPORTE 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 38.400,00
3 SEGURO MÉDICO HOSPITALAR 0,00 1.700,19 909,00 907,02 0,00 1.851,30 5.367,51
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.368,75 2.441,25 2.330,00 2.330,00 3.180,00 2.330,00 13.980,00

TOTAL FIXO 10.492,02 15.105,79 13.260,99 13.238,01 13.167,99 22.062,52 87.327,32
5 EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 VIAGENS NACIONAIS 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 4.120,20 9.320,20

TOTAL INVESTIMENTO 10.492,02 20.305,79 13.260,99 13.238,01 13.167,99 26.182,72 96.647,52

1ª LIB - 1ª Liberação Financeira 2ª LIB - 2ª Liberação Financeira


