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I - IDENTIFICAÇÃO
1.1 Dados da OSC de Assistência Social
Nome: Associação de Equoterapia Vassoural
Endereço: Rodovia Maurílio Biagi

Km 5,5 - Fazenda Vassoural

CEP: 14.180-000

Caixa Postal: 57

Bairro: Zona Rural

Município: Pontal

Telefone: (16) 99710-2251
E-mail: aev@aev.org.br
CNPJ: 12.819.386/0001-47
Registro na Receita Federal de Atividade Principal: Nº 94.30-8-00
Tipo de Proteção Social: Especial de Média Complexidade
1.2 Do Representante Legal
Nome: Elaine Cristina Soares Leite
Endereço Residencial: Rua José Benedito César, nº 120 - Ap.: 211
CEP: 14026-360

Bairro: Residencial Flórida

Município: Ribeirão Preto

Telefone: (16) 99711-0540

E-mail: aev@aev.org.br

RG: 27.720.691-1

CPF: 268.275.768-50

Cargo na Instituição: Vice-Presidente
Data do Início do Mandato: 23/02/2021
Data do Término do Mandato: 23/02/2023
1.3 Do Técnico Responsável pelo Plano
Nome: Bruna Carla Rodrigues
Número do Registro no Conselho de Classe: CRESS: 53.603
Telefone: (16) 99212-2128
E-mail: aev@aev.org.br
Formação Profissional: Assistente Social
Função na Entidade: Assistente Social
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II – CERTIFICAÇÕES E/OU INSCRIÇÕES DA OSC

INSCRIÇÃO/CADASTRO

NÚMERO

DATA

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

007/2019

30/04/22

X

001/2015

31/03/23

X

001/2019

10/06/23

X

0127/2014

03/07/19

CONSELHO NACIONAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL/
SECRETARIA NACIONAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL CEBAS

SECRETARIA ESTADUAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL
DOS
DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
CONSELHO MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
CONSELHO MUNICIPAL DE PESSOACOM
DEFICIÊNCIA
CRCE – CERTIFICADO
DE
REGULARIDADE
CADASTRAL
DE
ENTIDADES
OUTROS: ESPECIFICAR:
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x

III - FINALIDADE ESTATUTÁRIA
A Associação de Equoterapia Vassoural - AEV, associação civil de direito privado e
sem fins lucrativos, situada na Fazenda Vassoural, Rodovia Maurílio Biagi km 5,5, S/N, CEP
14.180-000, na cidade de Pontal - SP.
A Associação de Equoterapia Vassoural tem por finalidades:
I – Prestar atendimento especializado em Equoterapia, através de todos os seus programas
básicos (a saber: Hipoterapia, Educação/Reeducação, Pré-esportivo e Prática Esportiva
Paraequestre), em conformidade com as necessidades e potencialidades de pessoas com
ou sem deficiência, que tenham parecer favorável em avaliação médica, psicológica e
fisioterápica para a prática da mesma, sem discriminação de cor, raça, sexo, crença e
gênero, buscando contribuir para a promoção social e a melhoria na qualidade de vida de
seus atendidos e familiares.
II - Propiciar aos seus atendidos um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma
abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação, buscando o
desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência.
III – Utilizar a Equoterapia tendo como princípio a Lei nº 13.830 de 13 de maio de 2019, que
dispõe sobre a sua prática.
IV – Promover a proteção social e ações socioassistenciais com atividades e finalidades de
relevância pública e social, em prol dessa comunidade, em defesa de políticas públicas de
interesse comunitário, voltada à prestação de ações de Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos na comunidade das pessoas com e sem deficiência, em
especial:
a)

proteção à família; proteção à infância;

b)

proteção a adolescência e a velhice;

c)

assistência educacional e cultural;

d)

desenvolvimento de projetos e ações socioeducacionais, culturais e esportivos que

promovam a inclusão social pela construção da autonomia do atendido, em busca de sua
cidadania e sustentabilidade;
e)

orientação e integração ao esporte;
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f)

orientação pedagógica;

g)

orientação psicológica;

h)

orientação profissional;

i)

criação de projetos de toda e qualquer natureza na busca do atendimento às

finalidades elencadas e outras necessidades que sejam diagnosticadas ao longo do
trabalho ao atendimento e ao assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da
Assistência Social, bem como a defesa e garantia de seus direitos.
V – Promoção da Saúde voltada à prestação de ações de Serviços de Habilitação e
Reabilitação na comunidade das pessoas com e sem deficiência, em especial:
a)

assistência à saúde de forma ativa e preventiva;

b)

assistência terapêutica;

c)

assistência ao desenvolvimento intelectual e motor;

d)

orientação ao esporte como fator importante para a manutenção e desenvolvimento

da melhora da qualidade de vida desse público;
e)

criação de projetos de toda e qualquer natureza na busca do atendimento às

finalidades elencadas e outras necessidades que sejam diagnosticadas ao longo do
trabalho ao atendimento e ao assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da Saúde,
bem como a defesa e garantia de seus direitos.
VI - Colaborar com órgãos governamentais e não governamentais para as execuções das
ações acima mencionadas, na prática da terapia com o emprego do cavalo e através da
interação homem/cavalo.
VII – Promover habilitação, reabilitação, desenvolvimento psicossocial e educacional,
inserção e reinserção social, prática esportiva equestre e equestre adaptada às pessoas
com ou sem deficiência, das seguintes faixas etárias: crianças (03 a 11 anos), adolescentes
(12 a 17 anos), adultos (18 a 59 anos) e idosos (acima de 60 anos).
VIII – Celebrar com o Poder Público Termo de Fomento, Colaboração ou Acordo de
Cooperação, contratos, parcerias e intercâmbios com instituições municipais, estatuais,
nacionais e internacionais, governamentais ou não governamentais nas áreas culturais,
ambientais e desportivas, para cooperação mútua, troca de informações e experiências
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visando ao alcance de objetivos comuns.
IX – Desenvolver atividades meio para geração de renda, projetos de formação,
treinamento e aperfeiçoamento de RH; bem como promover e integrar campanhas
educativas, estimulando a realização de eventos, cursos, pesquisas, estudos e
levantamentos estatísticos referentes a Equoterapia.
X - Elaborar e executar projetos e eventos esportivos destinadas à prática do desporto
equestre de rendimento, participativo, lazer, educacional e de inclusão social.
Desenvolvendo e cooperando com a formação esportiva e cultural, isoladamente ou em
conjunto com outras organizações da sociedade civil, governamentais ou de direito privado.
XI – Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando pessoas com ou sem
deficiência a manterem uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento
integral. E, melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras.
XII - Atender os princípios Constitucionais da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade,
Publicidade, Eficiência e Economicidade.
IV - ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
A Associação de Equoterapia Vassoural atende as pessoas com ou sem deficiência,
em vulnerabilidade social, residentes na cidade de Pontal e demais cidades da região como
Sertãozinho, Viradouro, Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra.
V – ÁREA DE ATUAÇÃO/ PÚBLICO ALVO
A Associação de Equoterapia Vassoural atua em todos os casos onde há indicação
para a prática de Equoterapia, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas
com ou sem deficiências, utilizando o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar das
áreas de saúde, educação, assistência social e equitação.
Público alvo:
Crianças (03 a 11 anos), adolescentes (12 a 17 anos), adultos (18 a 59 anos) e idosos
(acima de 60 anos) com ou sem deficiências e indicação médica para a prática da
Equoterapia, sendo 17 (dezessete) residentes em Pontal e 44 (quarenta e quatro) em
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cidades vizinhas como: Sertãozinho, Viradouro, Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra.

VI – LOCAL DE ATENDIMENTO
Os atendimentos são realizados na sede da Associação de Equoterapia Vassoural
(AEV), a saber, na Fazenda Vassoural, localizada na Rodovia Maurílio Biagi, km 5,5, em
Pontal – SP.

VII – CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
No ano de 2022 temos capacidade para atender até 70 (setenta) praticantes,
divididos nos programas de Hipoterapia, Educação/Reeducação, Pré-Esportivo e Esporte
Equestre Adaptado.

VIII – NÚMEROS DE ATENDIDOS
Beneficiários diretos: 61 (sessenta e um) praticantes.
Beneficiários indiretos: familiares e cuidadores.
São realizados 4 (quatro) atendimentos/mês/praticante, ou seja, um por semana,
com uma equipe multidisciplinar de 8 (oito) profissionais das áreas da assistência social,
saúde, educação e equitação. Também contamos com um número de 6 (seis) cavalos para
essa demanda de atendimentos, em todos os programas propostos.

IX - APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
A Equoterapia é um método de reabilitação, socioeducacional e holístico que utiliza
o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas da assistência social, da
saúde, educação e equitação, estando o praticante montado ou não, que busca o
desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com ou sem deficiências. Ela não somente
reabilita, mas também habilita, previne, educa e socializa.
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A Associação Nacional de Equoterapia/ANDE-Brasil, órgão responsável pela
coordenação e normatização da Equoterapia em todo território nacional e que a oficializou
no país em 1989, reconhece como equipe integrante da equoterapia as seguintes
profissões: fisioterapeuta, psicólogo e equitador (tripé básico), além desses, outros
profissionais podem e devem fazer parte da equipe, a saber: Assistente Social, Profissional
da Educação Física, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Pedagogo, Enfermeiro,
Médico e Médico Veterinário. Também, tão importante quanto a equipe técnica são os
cavalos, que precisam estar saudáveis e aptos para os atendimentos.
Em 2010, foi fundada a Associação de Equoterapia Vassoural, uma entidade civil, de
direito privado e sem fins lucrativos, cujo intuito é oferecer atendimento a pessoas com e
sem deficiência através da Equoterapia. Desde sua fundação já foram realizados mais de
22 mil atendimentos.
Ao longo desses anos comprovamos que o desenvolvimento desse projeto trouxe
aos praticantes melhoras evidentes, mostrando ousadia e diferentes respostas em relação
à evolução motora, psicológica e social, sendo estas de grande importância para os
atendidos, para a equipe envolvida no projeto e para as famílias que vivenciam as melhoras
de seus. Essa prática favorece uma sadia sociabilidade, pois a confiança obtida permite
acelerar o processo de desenvolvimento de potencialidades e aprendizado, responsáveis
pela integração social de qualquer pessoa, sobretudo da pessoa com deficiência.
Todas as ações da AEV são demonstradas através de divulgação em site e redes
sociais

que

a

mesma

possui,

a

saber:

aevesporte.com.br,

Facebook.com/associacaodeequoterapia.vassoural e Instagram @equoterapia.vassoural.

X – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO
O trabalho executado pela OSC classifica-se na Proteção Social Especial de Média
Complexidade com atendimentos Equoterápico aos praticantes e o acompanhamento aos
familiares e cuidadores. Para tanto, faz-se imprescindível a contratação de profissional para
manutenção do site oficial e, ainda, a contratação de serviços de assessoria de
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comunicação, o que garante a divulgação e transparência do desenvolvimento do trabalho.
Objeto: Garantir a transparência e publicidade em conformidade com as leis
vigentes.

XI – JUSTICATIVA
Este plano de trabalho foi elaborado com o intuito de apresentar uma proposta
referente à Emenda Impositiva para o exercício de 2022, destinada a custeio da OSC,
visando à contratação de serviços especializados e essenciais ao bom funcionamento e
divulgação da mesma.
Para atender as necessidades da OSC, é fundamental a contratação de serviços de
manutenção do site oficial da AEV, uma vez que, mantém a regularidade da OSC junto à
sociedade, oferecendo transparência quanto aos recursos recebidos através de parceria
com os órgãos públicos. Ainda, com os serviços de assessoria de comunicação o
favorecendo a ampliação da gestão de informação, transparência e publicidade.

XII – OBJETIVOS
Atender as exigências da Lei vigente através da contratação de prestadores de
serviços específicos para a manutenção e hospedagem do website oficial da OSC, bem
como a assessoria de comunicação.
XIII – METAS E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS
OBJETIVOS

INDICADORES

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

Atender as exigências da Lei
vigente através da contratação de
prestadores de serviços
específicos para a manutenção e
hospedagem do website oficial da
OSC, bem como a assessoria de
comunicação. 100%.

Contratação de prestadores de
serviços para transparência e
efetividade na aplicação dos
recursos públicos recebidos.

Publicações no site e apresentação
da nota fiscal de serviços.
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XIV – METODOLOGIA
A demanda do trabalho realizado pela OSC requer que os serviços citados sejam
realizados diariamente ou mensalmente conforme a necessidade, sendo os serviços:
1) De website;
2) Assessoria de comunicação.
O tempo de realização de tais serviços é de 7 (sete) meses, ou seja, de junho a
dezembro de 2022, a saber: junho (06/2022) é o 1º mês e dezembro (12/2022) o 7º e último
mês.

XV – ETAPAS DE EXECUÇÃO
Atividades
Manutenção
do Site
Serviços de
Assessoria de
Comunicação

1

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XVI – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
ORIGEM DO RECURSO

VALOR TOTAL

Emenda Impositiva

R$ 10.000,00

DESPESAS

CUSTO MENSAL

CUSTO ANUAL
PREVISTO

Serviços de manutenção do Site AEV

R$ 280,00

R$ 1.960,00

Serviços de assessoria de comunicação

R$ 2.010,00

R$ 8.040,00

TOTAL

R$ 2.209,00

R$ 10.000,00

XVII– CRONOGRAMA FÍSICO
Cronograma de Execução (Metas e Etapas)
Meta

Etapa

Descrição das Metas e Etapas

Indicador Físico
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Duração

Valor

Unidade

Quantidade

Início

Término

1

1

Estruturação e execução do Projeto
Manutenção do Site

Serviço de
Terceiro

1

7

12

R$ 1.960,00

2

1

Estruturação e execução do projeto
Assessoria de Comunicação

Serviço de
Terceiro

1

7

12

R$ 8.040,00

TOTAL

R$ 10.000,00

XVIII- PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO DO RECURSO – R$ 10.000,00
a) Serviços de Terceiros
Meta

Etapa
Fase

Descrição Detalhada

Quantidade

Unidade de
Fornecimento

Custo
Unitário

Custo Total

Recursos
Concedentes

1

1

Manutenção do Site

1

7 Meses

R$ 280,00

R$ 1.960,00

R$ 1.960,00

2

1

Assessoria de Comunicação

1

4 Meses

R$ 2.010,00 R$ 8.040,00

R$ 8.040,00

SUBTOTAL

R$ 10.000,00

XIX– CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO – Emenda Impositiva
METAS

Etapa
Fase

1

2

3

4

5

6

7

Total

1

1

R$ 2.290,00

R$ 280,00

R$ 2.290,00

R$ 280,00

R$ 2.290,00

R$ 280,00

R$ 2.290,00

R$ 10.000,00

XX – INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
Os serviços serão executados durante 7 (sete) meses após a avaliação e aceite do
Plano de Trabalho, a saber: de Junho a Dezembro de 2022.
Pontal, 25 de abril de 2022.

______________________________
Elaine Cristina Soares Leite
Vice Presidente da AEV

______________________________
Bruna Carla Rodrigues
Técnico Responsável

Associação de Equoterapia Vassoural
CNPJ n. 12.819.386/0001-47
Rodovia Maurílio Biagi, Km 5.5 Tel/Whats 16 99710-2251
Caixa Postal 57 CEP 14180-000 Pontal/SP
aev@aev.org.br

Site: aevesporte.com.br

