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Quadro I – Dados Gerais
IDENTIFICAÇÃO
Proponente: Associação De Equoterapia Vassoural
CNPJ: 12.819.386/0001-47
Projeto: A Inclusão Social Através do Esporte Equestre
Objeto do Projeto: Visando a inclusão social através do Esporte Equestre, o presente Projeto almeja intensiﬁcar e valorizar a prá ca despor va a todas as
pessoas com algum po de deﬁciência que estejam aptas para tal prá ca, promovendo assim uma melhora da qualidade de vida não apenas do pra cante,
mas também de sua família, além de melhorar sua autoes ma, autoconﬁança, desenvolver afe vidade (vínculo) e propiciar a integração social e familiar.
Processo: 58701.009936/2013-10
Manifestação Despor va: Par cipação
Valor Aprovado: R$ 114.307,73
Valor Captado: R$ 114.307,73
Valor Ajustado: Não houve
Informações Bancárias das Contas do Projeto
Agência BB: 2477 -5
Conta Bloqueada: 35038-9

Saldo: RS 110,44

Conta de Livre Movimento: 35464-3

Saldo: 0,00

Embasamento Legal
Trata-se de processo encaminhado a esta Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Polí ca de Financiamento ao Esporte, para avaliação do
cumprimento do objeto, sob enfoque exclusivamente técnico, conforme disposto no ar go 78 da Portaria nº 123, de 27 de janeiro de 2020.
É oportuno registrar que a análise dos aspectos ﬁnanceiros quanto à correta e regular aplicação dos recursos públicos é de competência exclusiva
da Coordenação Geral de Prestação de Contas, conforme disposto no ar go 80 da Portaria nº 123, de 27 de janeiro de 2020.

Quadro II – Instrução Processual
SUMÁRIO
Documento

Observação

Folhas

1. Parecer Técnico que subsidiou o Relatório da Comissão

Parecer: Favorável Parcialmente à aprovação do pleito, no
valor de R$ 114.307,73.

Doc.4812149, págs.
398
Doc. 4812331
Págs. 3-13

2. Relatórios de análise e aprovação da Comissão

Aprovado parcial na 41ª Reunião Extraordinária da Comissão
Técnica da Lei de Incen vo ao Esporte realizada em 22 de
outubro de 2014.

Doc. 4812331 , págs.
15-17

3. Publicação no DOU

Data: 03/12/2014
Valor: R$ 114.307,73
Prazo de captação: 31/12/2015

Doc.4812331 ,
Pág. 145

Parecer: Não houve.

-

Não houve

-

Início: 20/10/2015
Fim: 31/08/2016

Doc.4812409
Págs. 5-11

6. Parecer Técnico - 1º Remanejamento/U lização de Aplicação
Financeira

Não houve solicitação por parte do proponente.

-

7. Relatórios de análise e aprovação da Comissão

Não se aplica.

-

8. Parecer Técnico - 2º Remanejamento/U lização de Aplicação
Financeira

Não houve solicitação por parte do proponente

-

9. Relatórios de análise e aprovação da Comissão

Não se aplica.

Doc. , págs.

4. Ajuste do Plano de Trabalho:
5. Termo de Compromisso: R$ 114.307,73

10. 1º Termo Adi vo: prazo

Prorrogado até 20/02/2017.

Doc. 4812409,
Págs. 64-66

11. 2º Termo Adi vo: (valor/prazo)

Não houve solicitação por parte do proponente.

12. 3º Termo Adi vo: (valor/prazo)

Não houve solicitação por parte do proponente.

13. Parecer Técnico sobre a Prestação de Contas Parcial (PCP)

Não houve solicitação por parte do proponente.

-

14. Transferência de recursos remanescentes

Não houve solicitação por parte do proponente.

-

-

Doc. 4224169
Doc. 4224196
Doc. 4224214
Doc. 4224499
Doc. 4224532
Doc. 4224562
Doc. 4224583
Doc. 4224592

15. Prestação de Contas ﬁnal (PCF)

Prazo para apresentação da prestação de contas era 60 dias a
contas do encerramento do prazo de execução, ou seja,
20/04/2017, e a proponente apresentou a Prestação de contas
Final foi protocolada desta secretária na data de 07/12/2019,
ou seja fora do Prazo previsto em lei.

16. Relatório de cumprimento do objeto

Proponente relata que cumpriu com seus obje vos com os
recursos captados e que está de acordo com o aprovado pela
CTLIE.

Doc. 4224169,
Págs. 17- 115

17. Relatório de Receitas e Despesas

Proponente encaminha o relatório das receitas, no valor de R$
98.369.57, ou seja, que foram gastos nas ações aprovadas.

Doc.4224196,
Pág. 123

18. Relatório Físico-Financeiro

O proponente apresentou o relatório sico ﬁnanceiro Doc.4224196,
informando os gastou realizados ao da execução do projeto.
pág. 119

19. Relação de pagamentos

A proponente apresenta a relação de pagamentos, conforme
Doc.4224196,
os gastos e itens previstos inicialmente no plano de trabalho
pág. 127
aprovado.
Bloqueada: 35038-9 - Documento não apresentado.

-

Movimento:35464-3

Doc. 4224196,
págs. 131- 181

Bloqueada: 35038-9 - Documento não apresentado.

-

Movimento: 35464-3

Doc.4224196,
págs. 183-247, 251253.

22. Orçamentos de preços/Documentos comprobatórios das despesas

A proponente apresenta os orçamentos como comprovação,
dos valores pagos no itens adquiridos ao longo do projeto.

Doc. 4224196,
págs. 333-399
Doc. 4224214
págs. 1-257

23. Relação de bens adquiridos

Não se aplica

24. Relatório de diárias e passagens aéreas

Não se aplica

25. Procedimentos Licitatórios

Não se aplica

20. Extrato das contas vinculadas

21. Demonstra vo de Rendimentos

26. Fotograﬁas e/ou reportagens

No relatório de comprovação do PBDIV, a proponente
demonstra que está divulgando a logomarca da Lei de
Incen vo ao Espote, Ministério do Esporte e Governo Federal.

Doc. 4224169,
Págs. 23-29, 39-79, 8595.
Doc. 4224499
Doc. 4224532
Doc. 4224562
Doc. 4224583
Doc. 4224592

27. Relação de beneﬁciários diretos

Previstos: 30
Efe vos: 17

Doc.4224196
pág. 111

28. Relação de RH contratados

Proponente contratou conforme o previsto no plano de
trabalho aprovado pela CTLIE.

Doc. 4224196,
págs. 115

Quadro III – Metas
METAS QUALITATIVAS
Previstas ( Doc. 4812331, págs. 171- 173)

Realizadas

1. Inclusão social de pessoas deﬁcientes.
Para alcançarmos essa meta, os nossos atletas/paratletas serão inseridos
num ambiente onde todos cavalgam juntos, não havendo dis nção entre
atletas do Enduro Equestre e paratletas, adultos e crianças, homens e
mulheres.
Tendo como linha de base os treinamentos realizados na AEV que irão
prepará-los para par ciparem dos campeonatos internos promovidos pela
AEV (através desse projeto) como forma de preparação para os campeonatos
externos já realizados em âmbito Estadual e Nacional, pelo Ins tuto Enduro
Brasil.

Por meio do relatório do cumprimento do objeto, foi possível veriﬁcar que a
meta foi alcançada, podemos aferir também através dos relatórios da equipe
que faz os acompanhamentos das a vidades e através de fotograﬁas.
Relatório do cumprimento do objeto em anexo ( Doc. 4224169 pág. 29-33)
Fotograﬁas estão acostada em anexo ( Doc. 4224169, págs. 39-79).
Devolu va dos professores em Anexo no (Doc. 4224169 págs. 41-73).

A veriﬁcação ocorrerá através dos índices das evoluções de cada aluno,
aferidas por meio dos relatórios diários realizados pela equipe técnica que os
acompanha.
2- Formar e capacitar paratleta

Meta A ngida. Foi veriﬁcada por meio do relatório cumprimento do

Para alcançarmos as metas de formar e capacitar paratletas dispomos de
alguns itens que são adotados e incorporados em uma pasta (arquivo) para
controle da Associação quanto à evolução de cada aluno. Esse arquivo é
composto de:
2.1. Avaliação médica (anexo 1) e avaliação sica (anexo 2) que fornecem os
dados necessários para a composição dos grupos do Esporte Paraequestre da
AEV conforme as categorias já estabelecidas pelo Enduro Equestre Adaptado
do Ins tuto Enduro Brasil.

objeto, relatório da Avaliação Médica, fotos, ﬁcha de frequência, ﬁcha de
evolução diária e dos relatórios dos proﬁssionais da equipe, visando todo
o planejamento das aulas que foi executado dentro do projeto.
Relatório do cumprimento do objeto em anexo no doc. 4224169, pág. 33- 39
Seleção/Ficha Cadastral ( Doc. 4224169, pág. 117-149).
Avaliação Médica, Avaliação Física e Planejamento (Doc. 4224169, pág. 151-399),
( Doc. 4224196, págs. 01-69).

2.2. O planejamento de aulas (anexo 3) com obje vos as serem alcançados e
as estratégias para alcançá-los a curto e a longo prazo, tais como:

Devolu va dos professores em Anexo no (Doc. 4224196, págs. 41-73).

- Encilhar o cavalo;

Fotograﬁas estão acostada no anexo ( Doc. 4224169, págs. 39-79).

Ficha de frequência em anexo ( Doc. 4224196, págs. 75-107).

- Condução à mão;
- Montar/Desmontar;
-Posição (estribos, pernas, joelhos, coxas, assento, tronco, cabeça, ombros,
braços, antebraços e mãos);
- Modo de segurar as rédeas;
- Condução do cavalo (ao passo, ao trote e ao galope);
- Mudança de direção (mão direita, mão esquerda e autos);
-Exercícios a cavalo (de força, ﬂexibilidade, equilíbrio, lateralidade,
concentração, memorização, ritmo e velocidade);
- Realizar ﬁguras de pista (balizas, tambores, cones, porteiras, obstáculos,
aclives e declives).
2.3. A ﬁcha de frequência onde são alocadas as datas das aulas, as
jus ﬁca vas de faltas bem como a assinatura do responsável pelo aluno,
visando manter um controle da assiduidade de cada um (anexo 4).
2.4. Uma ﬁcha de evolução diária (anexo 5) onde após cada aula a equipe de
proﬁssionais descreve detalhadamente como e onde a mesma foi realizada,
levando em consideração o material u lizado, as condições do aluno (antes,
durante e depois da aula), as condições do animal (antes, durante e depois
da aula) e se as metas propostas para aquela aula foram alcançadas. Com
esta evolução é possível reavaliar os paratletas a cada 6 (seis) meses.
3. Melhorar a qualidade de vida dos pra cantes desse esporte e de todos do
seu convívio. Para isso dispomos de um número de horas de treinamento e
envolvimento com o Esporte.
A saber: cada aluno faz a aula uma vez na semana, sendo esta realizada em
grupo ou individualmente de acordo com as necessidades e par cularidades
de cada um. As aulas tem duração de uma hora e desde o seu início até o
término os alunos são acompanhados pelos proﬁssionais que os orientam
quanto ao trabalho com o cavalo e quanto as a vidades a serem realizadas
sobre ele.
A assiduidade às aulas e a evolução nas mesmas são imprescindíveis para a
con nuidade no projeto, uma vez que contribuem diretamente para a
melhora sica, psíquica e comportamental desses alunos. Fator esse
veriﬁcado principalmente através do depoimento de seus responsáveis e
daqueles com os quais convive semanalmente, por exemplo professores,
cuidadores e terapeutas.

Meta a ngida. Foi veriﬁcada por meio das fotos da realização do projeto, ﬁchas
de frequência e devolu va de cada proﬁssional, que mostra o desempenho e
desenvolvimento nas a vidades de cada aluno do projeto.
Devolu va dos professores em Anexo no (Doc. 4224169 págs. 41-73).
Ficha de frequência em anexo ( Doc. 4224196, págs. 75-107).
As
fotograﬁas
são
acostada
nos
documentos
( 4224499, 4224532, 4224562, 4224583, 4224592).

no

anexo

Fotograﬁas dentro do cumprimento do objeto estão acostada no anexo (
Doc. 4224169, págs. 39-79)

4- Proporcionar-lhes a par cipação nas compe ções dentro de um ambiente
seguro onde as exigências estão de acordo com as potencialidades de cada
aluno.
As aulas acontecem na própria Associação de Equoterapia Vassourai (AEV)
que dispõe de excelente infraestrutura para a prá ca do Esporte Equestre
Adaptado com um ambiente seguro, que garante a acessibilidade a todos, ou
seja, com rampa de acesso à montaria, pista de 60 x 40 m. Com iluminação e
arquibancadas, pista 10 x 40 m., redondel, baias, banheiros adaptados, área
de convivência de 400 m2 com bancada, mesas e cadeiras, pia e bebedouro,
além de uma área para eventos de 1000 m2.
Há também espaço externo adequado para a realização do Enduro Equestre
e Enduro Paraequestre.

Meta a ngida. Foi veriﬁcado por meio das fotos, a infra-estrutura do espaço
onde é realizada as a vidades para a prá ca do esporte, sendo um lugar
adaptado para pessoas com deﬁciências.
Devolu va dos professores em Anexo no (Doc. 4224169 págs. 41-73).
Fotograﬁas estão acostada no anexo ( Doc. 4224169, págs. 39-79).

A linha de base se dá pela regulamentação do Enduro Paraequestre no Brasil
quanto aos locais para a realização das provas, obedecendo a normas
administra vas, sanitárias e de compe ção da Federação Paulista de Hipismo
e Confederação Brasileira de Hipismo.
A veriﬁcação dessa meta se faz através da inspeção do local para a prá ca
desse esporte realizada pela comissão organizadora da AEV e dos órgãos
competentes responsáveis pela realização das provas.
5- Preparar os animais, de modo a mantê-los saudáveis e aptos para a prá ca
de tal modalidade.
A Associação de Equoterapia Vassoural dispõe de 10 cavalos (comodato
gratuito cedido por colaboradores da AEV) e material adequado: selas,

Meta a ngida. Foi aferida através do Relatório do Cumprimento do objeto e das
fotos que mostra os materiais usados nas aulas, foi disponibilizados 10
cavalos cedidos por colaboradores da AVE para a prá ca do esporte. A equipe de
professores e outros proﬁssionais envolvidos passou por treinamento a ﬁm de
aprimorar seus conhecimento e vivenciar o trabalho desenvolvido com os
alunos.

baixeiros, embocaduras e capacetes, além de escovas, ranilhas, cones, balizas
e tambores.
Por três vezes na semana os cavalos são treinados e trabalhados por
proﬁssionais da equitação que os mantêm condicionados, saudáveis e aptos
para a prá ca do esporte.

Relatório do cumprimento do objeto ( Doc.4224169, págs. 63-79)
Fotograﬁas estão acostada no anexo ( Doc. 4224169, págs. 39-79).

Além disso, a equipe de proﬁssionais recebe regularmente treinamentos
e/ou par cipa de cursos para aprimorar seus conhecimentos. Periodicamente
os animais são avaliados pelo médico veterinário para comprovação de seus
rendimentos adquiridos nos treinos e o monitoramento da sua saúde clínica.
METAS QUANTITATIVAS
Previstas ( Doc. 4812331, págs. 175)

Realizadas

1. Ampliar em 33% o número de alunos com deﬁciências (paratletas),
atualmente são atendidos 10 alunos e nossa meta é atender 30 alunos. Para
isso, será feita uma seleção através de avaliações (avaliações médicas e
sicas) que evidenciem as potencialidades de cada aluno.
Tendo por linha de base as condições sicas, emocionais, cogni vas e
comportamentais de cada um antes do início do projeto.

Meta a ngida. Foi aferido por meio do gráﬁco apresentado no Relatório do
cumprimento do objeto onde mostra que a AEV ampliou em 23,33% o número
de alunos com deﬁciência , alcançando 56,66% do proposto.
Gráﬁco e tabela com dos diagnós cos (Doc. 4224169, págs. 81-83).

- A forma de veriﬁcação dessa meta será a evolução diária de cada pra cante
que, por sua vez, será reavaliado a cada seis meses a ﬁm de averiguar seus
resultados.
2. Dobrar o público par cipante dos eventos realizados, ou seja, aumentar
para 300 o número de pessoas que pres giarão os campeonatos na
qualidade de prestadores de serviços especializados, espectadores,
apoiadores e familiares, tendo como linha de base as 150 pessoas que
acompanham os eventos da AVE desde o início do projeto.
Atualmente os 10 paratletas acolhidos pelo Projeto estão divididos em duas
turmas (a saber: A e B) com aulas em grupo realizadas as terças feiras nos
horários das 14 às 15 horas e das 15h30min às 16h30min. Cada grupo é
formado por quatro alunos. Há também, as quintas feiras, aulas
individualizadas com dois alunos, nos horários das 1h30min e das 14h,
respec vamente.

Meta A ngida. Foi aferida por meio do Relatório do cumprimento do objeto e das
fotos dos eventos, que houve um total de 3 eventos envolvendo os apoiadores,
familiares e outros.
Relatório do cumprimento do objeto em anexo ( Doc. 4224169, págs. 85-95).
Fotograﬁas acostadas os doc. 4224499, 4224532, 4224562, 4224583, 4224592).

Quadro IV – Análise Técnica

ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
Parâmetros

Análise

A Quanto à Instrução da Prestação de Contas.

Os documentos obrigatórios, des nados à análise sob o aspecto técnico, quanto
à execução sica e ao alcance dos obje vos, estão em conformidade com a
legislação per nente (Quadro II acima).

B

Quanto ao cumprimento do objeto e a ngimento dos obje vos.

Objeto e Obje vos alcançados.

C

Quanto à consecução das metas qualita vas e quan ta vas.

Vide Quadro III

D Quanto aos beneﬁciários diretos.
Quanto à execução nos locais previstos:

E

Fazenda Vassoural Rodovia Maurilio Biagi, km 5,5
Caixa postal 57 rural - SP
cep: 14180-000/fone: (16)3953-1929

Vide Quadro II, item 27
Projeto realizado no local previsto.
Fazenda Vassoural Rodovia Maurilio Biagi, km 5,5
Caixa postal 57 rural - SP
Cep: 14180-000/fone: (16)3953-1929

(Doc. 4812331, págs. 153)
F

Quanto à aquisição dos equipamentos e materiais de consumo.

Não se aplica.

Aspectos formais:
G

Cumprimento do prazo de execução, prorrogações e termos
adi vos;
Remanejamento de recursos.

Quanto ao prazo de execução: Dentro do prazo es pulado.

H Quanto ao recolhimento de recursos remanescentes através de GRU

Livre Movimento: R$ 34.114,42 conforme GRU, Doc. 4224196, págs. 257
Bloqueada: Conta não localizada.

I

Cumprimento do Plano de Divulgação da Iden dade Visual

Plano de Divulgação da Iden dade Visual executado, e comprovação acostadas
ao Doc. 4224169, págs. 39-79
Doc. 4224499/ 4224532/ 4224562/ 4224583/ 4224592

J

Da Visita Técnica

Não houve visita técnica.

CONCLUSÃO
1.
Tram os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso celebrado entre o proponente e o
Departamento de Incen vo e Fomento ao Esporte. Da análise do cumprimento do objeto do processo de prestação de contas em epígrafe, é importante

ressaltar que não foram apresentados os extratos de rendimento da conta bloqueada do projeto e desta forma, sugere-se que a Coordenação-Geral da Prestação
de Contas que solicite a documentação faltante.
2.
Diante do exposto, com base no Plano de Trabalho Aprovado, o que 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.
3.
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 da Coordenação Geral de Desenvolvimento da Polí ca de Financiamento ao
Esporte.

SOLANGE SOUZA DOS SANTOS
Coordenadora de Projetos
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento Incen vo e Fomento ao Esporte.

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.

LEONARDO DA CUNHA DE MENDONÇA CASTRO
Diretor do Departamento Incen vo e Fomento ao Esporte
Documento assinado eletronicamente por Solange Souza dos Santos, Coordenador(a) de Projetos, em 14/05/2020, às 09:30, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.
Documento assinado eletronicamente por Amanda Menezes de Andrade Ribeiro, Coordenador(a)-Geral de Desenvolvimento da Polí ca de Financiamento ao
Esporte, em 14/05/2020, às 12:13, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do
Desenvolvimento Social.
Documento assinado eletronicamente por Leonardo da Cunha de Mendonça Castro, Diretor(a) de Incen vo e Fomento ao Esporte, em 14/05/2020, às 13:16,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.cidadania.gov.br/sei-auten cacao , informando o código veriﬁcador 6603612 e o código
CRC 3389A793.
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