
Edital 
 

XX ENCONTRO NACIONAL DOS PROCURADORES 

DA FAZENDA NACIONAL 
 

 

Local: Club Med Village Trancoso/BA 

Data: 8 a 11 de dezembro de 2022 

Programação: a composição dos painéis será divulgada oportunamente 

 

 

1. Procedimento para realização da inscrição 

1.1 A inscrição será realizada perante a Agência Ambiental Turismo (Agência 

Ambiental Viagens e Turismo Ltda.) pelo telefone (11) 3818-4600. No contato com a 

agência, as Procuradoras e os Procuradores da Fazenda Nacional devem informar 

que desejam aderir ao pacote do XX Encontro do SINPROFAZ. 

1.2 O parcelamento dos pacotes será de responsabilidade da Agência Ambiental 

Turismo, bem como o controle das reservas. 

1.3 O transporte aéreo poderá ser providenciado pelo próprio PFN ou pela 

Agência Ambiental Turismo.  

1.4 O transfer de ida e volta entre o Hotel e o Aeroporto deverá ser 

providenciado pelo próprio PFN. O SINPROFAZ sugere que filiadas e filiados 

contatem a empresa X-FERS BAHIA, cujo responsável é Eduardo Cairo Cavalcanti. 

O telefone para contato é (73) 99974-2215. 

 

2. Política de concessão de SUBSÍDIOS 

2.1 Tal como ocorre desde a primeira edição do Encontro, o SINPROFAZ 

concederá subsídios a um número limitado de filiadas e filiados. 

2.2 Serão concedidos 200 SUBSÍDIOS, no valor unitário de R$ 1.200,00, 

unicamente a Procuradoras e Procuradores da Fazenda Nacional filiados ao 

SINPROFAZ há, pelo menos, SEIS (6) MESES na data do evento (com os 

devidos recolhimentos mensais), considerada a ordem cronológica de aquisição dos 

pacotes. 



2.3 O subsídio não é extensivo a acompanhante. 

2.4 O subsídio será depositado em conta corrente, após a realização do evento, 

somente para as Procuradoras e os Procuradores da Fazenda Nacional que 

comparecerem a TODAS as palestras, mediante respectivas assinaturas em 

documento próprio. O número da conta corrente será cadastrado durante ou após o 

evento. Não é preciso enviá-lo com antecedência. 

2.5 As Procuradoras e os Procuradores da Fazenda Nacional de número 201 e 

seguintes poderão participar do XX Encontro do SINPROFAZ caso existam vagas no 

Hotel. Contudo, não farão jus ao subsídio, conforme item 2.2, salvo se forem 

ofertados mais subsídios ulteriormente. 

 

3. Sobre os Pacotes 

 

3.1 Os valores totais das diárias estão descritos na tabela a seguir. 

 

3.2 O regime de pensão do Club Med Village Trancoso/BA é All inclusive. 

 

3.3 O pacote não inclui translado Aeroporto/Hotel e Hotel/Aeroporto, que deverá 

ser pago à parte, individualmente, de acordo com o item 1.4. 

 

3.4 O horário de CHECK-IN é a partir das 16h (almoço não incluído) e o horário 

de CHECK-OUT é até as 15h, com liberação do apartamento até as 12h do dia 11 

de dezembro (almoço incluído). Havendo necessidade de early check-in ou Iate 

check-out, a solicitação deverá ser feita com antecedência, pois ambos estarão 

sujeitos à disponibilidade do Hotel e ao custo adicional de 50% do valor da diária por 

pessoa na categoria do apartamento escolhido. Para entradas antecipadas 

previamente autorizadas e almoço (a partir de 11h), será cobrada taxa de R$ 178,00 

por pessoa (nesse caso, o horário de check-in e de acesso ao apartamento 

permanece sendo a partir das 16h). O SINPROFAZ ressalta: todos os custos 

relativos à antecipação da entrada e ao adiamento da saída recairão exclusivamente 

sobre o filiado, sem qualquer responsabilidade financeira por parte do Sindicato.  

 

3.5 NÃO há a possibilidade de reserva para aquisição posterior do pacote. 

 

 

4. Sobre o Pagamento 

 

4.1 A reserva somente será confirmada depois que os documentos e o pagamento 

forem recebidos pela Agência Ambiental Turismo. 

 

4.2 O pagamento da hospedagem poderá ser parcelado em até oito (8) vezes sem 

juros no cartão de crédito, desde que a compra seja realizada até o dia 30 julho de 



2022. Após essa data, o número de parcelas será diminuído de acordo com o dia da 

compra e a proximidade do evento, da seguinte forma: 

 Compra até 10 de agosto de 2022: máximo de 6 parcelas 

 Compra até 10 de setembro de 2022: máximo de 5 parcelas 

 Compra até 10 de outubro de 2022: máximo de 4 parcelas  

 Compra até 10 de novembro de 2022: máximo de 3 parcelas 

 

4.3 Tabela de preços dos pacotes para três (3) diárias no Club Med Village 

Trancoso: 

 

Tipo de Apartamento SUPERIOR SINGLE SUPERIOR DOUBLE 

Valor por pessoa R$ 2.628,00 R$ 2.190,00 

Além do valor da taxa de inscrição no Club Med, que é de R$ 41,00 por pessoa. 

 

4.4 Crianças com idade de 0 (zero) a 3 (três) anos têm cortesia. Para crianças de 4 

(quatro) a 11 (onze) anos, o valor da hospedagem equivale a 50% do valor da 

estada do adulto, além da taxa de inscrição. Para usufruir dos descontos, o 

responsável deverá enviar a certidão de nascimento da criança, antes da data do 

check-in, para o e-mail operacional.sp@clubmed.com. A certidão de nascimento 

também será solicitada pela recepção do Club Med Village Trancoso. 

 

Eventuais situações lacunosas serão decididas pela Diretoria do SINPROFAZ, de 

acordo com a disponibilidade dos prestadores de serviços e do orçamento do 

Sindicato. 

 

Diretoria do SINPROFAZ 

 

 

mailto:operacional.sp@clubmed.com

