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1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

*** 

PLANO DE TRABALHO 2020/2021 

CHAMAMENTO PÚBLICO N2. 009/17 
ACORDO DE COOPERAÇÃO N2 002/17 

1.1. NOME DA INSTITUIÇÃO/ENTIDADE: Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos 

CNPJ: 97.403.281/0001-65 

Endereço (Sede): Av: Senador Marcos Freire, s/nº - Jardim Aeroporto 

Cidade: São João da Boa Vista-SP CEP: 13.875-044 

Fone: 19-3622-3189 

E-mail: eapic@uol.com.br 

1.2. TIPOS DE BENEFÍCIOS OU ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS CONCEDIDAS A INSTITUIÇÃO: Isenções Tributá ri as em razão 

da finalidade não lucrativa. 

1.3. VALIDADE DO MANDATO DA DIRETORIA ATUAL: DE 31/01/2019 ATÉ 31/12/2020 

1.4. FINALIDADE ESTATUTÁRIA: A Sociedade t em natureza recreativa, esportiva, social, cul t ural e artística, com 

personalidade própria e com as seguintes finalidades : Congregar a classe de criadores de eqüinos e de esportes hípicos, 

em todas as suas modalidades; Defender os interesses da aludida classe; Promover a prática recreativa, esportiva, 

social, cultural, artística e principalmente o incentivo a quitação em todas as suas modalidades, podendo dedicar-se 

tam bém à pratica de quaisquer outros esportes; Promover leilões, importação e exportação de animais, além da 

comercialização de coberturas e ou atividades correlatas à classe que visem a melhoria da Sociedade. 

1.5. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO: Em 1993 um grupo de entusiastas formado por criadores, apreciadores e 

profissionais ligados ai agronegócio (veterinários, agrônomos, etc.) de São João da Boa Vista fundaram a SSEH, tendo 

como objetivo maior congregar a classe de criadores de eqüinos e de esportes hípicos, o incentivo a quitação em todas 

as suas modalidades, além de maior buscar parcerias com as Associações de cada Raça, visando o melhoramento 

genético e a troca de experiências técnicas em conjunto com novos conhecimentos tecnológicos, e de desenvolvimento 

de novas técnicas de produção, para cada vez mais incrementarmos o Agronegócio local. Hoje, a SSEH é entidade 

recrmhecida nos circuitos nacionais de criadores, como instituição séria e capaz na realização de eventos de grande 

;JC'.: e, com abrangência nacional. 

1.6. ÁREA DE ATUAÇÃO / IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO: Celebração de parceria em regime de 

mútua cooperação na ocupação e exploração do espaço localizado no Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo, 

com a finalidade de executar exposições, feiras de produtores e criadores, competições, convenções, entre outros 

ligados à agropecuária e ao agronegócio . Temos a prioridade de manter e sempre alcançar maior sucesso com nossa 
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Exposição Agropecuária, mantendo nossas tradições e proporcionando a criadores e expositores de nossa cidade e 

região a oportunidade de cada vez mais aprimorarem seus rebanhos. 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE OU RESPONSÁVEL 

Nome: Jairo Hamilton Domingues 

CPF: 356.728.978-00 RG: 4.807.038 

Cargo: Presidente 

Período da Gestão: 31/05/2004 à 31/12/2020 

Telefone para contato: (19) 99775-8448 

Endereço: Rua João Batista da Silva nº 20, Jardim Canadá, São João da Boa Vista-SP 

E-mail pessoal: jairohamilton@hotmail.com 

2.2. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR TÉCNICO DO SERVIÇO E RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Nome: Alexandre Costa Dezena 

CPF: 288.245 .628-09 RG : 26.515.293-8 - SSP-SP 

Cargo : 1º Secretário 

Período da Gestão: 16/02/2017 à 31/12/2020 

Telefone para contato : (19) 99121-4641 

Endereço: Rua Américo de Campos, nº 333, Rosário, São João da Boa Vista-SP 

E-mail pessoal : aledezena@hotmail.com 

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO 

3.1. INTRODUÇÃO: Celebração de parceria em regime de mútua cooperação na ocupação e exploração do espaço 

localizado no Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo, com a finalidade de executar exposições, feiras de 

produtores e criadores, competições, convenções, entre outros ligados à agropecuária e ao agronegócio. Temos a 

prioridade de manter e sempre alcançar maior sucesso, mantendo nossas tradições e proporcionando a criadores e 

expositores de nossa cidade e região a oportunidade de cada vez mais aprimorarem seus rebanhos. 

3.2. JUSTIFICATIVA: Com uma economia fortemente ligada ao Agronegócio (Agricultura e Pecuária), São João da 

Boa Vista é pólo centralizador e conglomerador de alguns dos maiores criadores e expositores de animais. Com parceria 

Associações Nacionais de ca da Raça, a SSEH visa o Melhoramento Genético e a troca de experiências técnicas em 
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conjunto com novos conhecimentos tecnológicos, e de desenvolvimento de novas técnicas de produção, para cada vez 

mais incrementarmos o Agronegócio local. 

3.3. OBJETIVO GERAL: Fomentar e dar maior visibilidade ao agronegócio local. 

3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Fomentar o agronegócio e Promover a prática recreativa, esportiva, social, cultural, 

artística e principalmente o incentivo a quitação em todas as suas modalidades, dando maior visibilidade à nossa região 

atingir novos criadores e usuários e assim, fo rtalecer a economia local com a ocupação e exploração do espaço 

localizado no Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo, com a realização exposições, feiras de produtores e 

cri adores, competições, convenções, entre outros ligados à agropecuária e ao agronegócio 

PUBLICO ALVO: Criadores, expositores, admiradores, usuários (cavaleiros) e publico em geral. 

3.5. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA: A SSEH estabelecerá a realização dos eventos no Recinto de Exposições José Ruy 

de Lima Azevedo, com a finalidade de executar exposições, feiras de produtores e criadores, competições, convenções, 

entre outros ligados à agropecuária e ao agronegócio, como já demonstrado nas cartas de intenção das respectivas 

associações de raça, que farão toda a operacionalização e realização dos eventos, contando com o apoio da equipe 

técnica da SSEH. 

4. EVENTOS: 

Evento: ll!l EXPOSIÇÃO MOGIANA DO CAVALO ÁRABE 

Público alvo : Criadores, expositores, admiradores, usuários (cavaleiros) e publico em geral. 

Abrangência Territorial: Nacional. 

Metas: Fomentar e fortalecer o agronegócio nacional. 

Criadores participantes: Estimado em 120 (cento e vinte) animais e 35 (trinta e cinco) Expositores. 

Forma de Acesso: Publico: Gratuita, acesso das 07 :00 as 14:00. Participantes : Mediante inscrição na associação da 

raça respectiva. 

Importância do evento: Sediar e participar de eventos de grande porte como este é uma grande honra e a 

oportunidade de expansão para a raça em nosso país e nossa região. Sua extraordinária capacidade como cavalo de 

guerra, sua velocidade, resistência e agilidade conquistaram povos e reinos em todo o mundo e esses reinos se 

esmeraram em utilizar seu precioso sangue na criação de tropas para o exército e trabalho através do cruzamento com 

cavalos locais, dando origem a praticamente todas as raças que conhecemos hoje. O Cavalo Árabe foi uma das 

primeiras raças que foram domesticadas e nenhuma outra se compara à sua inteligência, harmonia de conformação e 

beleza que o tornam um investimento lucrativo, prazeroso e fomentador. Nosso objetivo é atingir novos criadores e 

usuários, cujos números crescem a cada dia. Por isto, a Região de São João da Boa Vista é referencia, graças Associação 

Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos 
Av: Senador Marcos Freire, s/nº- Jardim Aeroporto- Fone I Fax: (0**19) 3622-3189 

E-mail: ea pic@uol.com .br CEP: 13.875-044 São João da Boa Vista- SP 
3 



I 

(Õ l { 

SSEH -Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos 
CNPJ : 97.403.281/0001-65 INSC. ESTADUAL: ISENTO 

*** 

da Raça (ABCCA) na realização da Exposição que tem abrangência nacional. Com a realização deste Acordo de 

Cooperação faremos com que o evento seja, novamente, realizado em São João da Boa Vista, trazendo ainda maior 

visibilidade e investimento para nossa cidade . 

-~ . _, ' :k.~ .. :~:;ç~:"l ~ 

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS 
' ' - ,.c,< .. C . - '-'/ '-.-· . - . 

""~ -.. ':J: : •ir ( - ·-· DURAÇÃO .. 
.. .. cME"rA, ~~~~ O.!;J,FASE '" · ATIVIDADES .. ~ ; lNÍCIO I TÉRMINO . ., . ,_ 

01 Preparação do espaço/Estrutura 

02 Abertura das inscrições para os part icipantes Sob responsabilidade da 
03 Chegada dos Animais/Criadores/Expositores Associação da Raça, de 

04 Período do Evento (Aberto ao público) acordo com sua 

os Saída dos Animais/Criadores/Expositores 
disponibilidade. 

06 Retirada da estrutura e limpeza do espaço 

,,,.. -~· '• ."' 
CRONOGRAMA DO EVENTO 

-, 
. .. ,, ., ~ 

Evento : 17ª EXPOSIÇÃO MOGIANA DO CAVALO ÁRAB,E- 18 A 22 DE MAIO DE 2021 L. 
: - Do 1º ao 5º- 1--

Data/horário Do 1º dia 
dia 

Sº dia 

DE 18 A 22 DE Período do 
MAIO DE 2021. 

Chegada dos 
Evento (Aberto 

Saída dos 
Aberto ao público 

Animais/Criadores/Expositores 
ao público)-

Animais/Criadores/Expositores 
das 07 às 14h, Exposição e 
todos os dias. Julgamentos 

Evento: EXPOSIÇÃO MANGALARGA DE SÃO JOÃO DA BOA VJSTA/SP 

Público alvo: Criadores, expositores, admiradores, usuários (cavaleiros) e publico em geral. 

Abrangência Territorial: Nacional. 

Metas: Fomentar e fortalecer o agronegócio nacional. 

Criadores participantes: Estimado em 130 (cento e trinta) animais e 103 (cento e três) Expositores. 

Forma de Acesso: Publico: Gratuita, acesso livre das 07 :00 as 14:00. Participantes: Mediante inscrição na associação 

da raça respectiva . 

Importância do evento: Sediar e participar de eventos de grande porte como este é uma grande honra e a 

oportunidade de expansão para a raça em nosso país e nossa região. O Mangalarga possui características muito 

atraentes, que o tornam um investimento lucrativo e prazeroso. Nosso objetivo é atingir novos criadores e usuários do 
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nosso cavalo, cujos números crescem a cada dia. Por isso a cidade de São João da Boa Vista sedia esta Exposição a 

várias décadas . 

..• •r·:: .~ '!':(' ~ fo::,~~i'·~ CRONOGRAMA DOS TRABALHOS <• 
1 - ... 

' ~it (~ '• ·;, 

DURAÇÃO . .. .• . ' 
META: ETAPA OU FASE . ~!;< ATIVIDADES 

/ ·C,:;;_; d?• ,: ..C .& INÍCIO I TÉRMINO 

01 Preparação do espaço/Estrutura 

02 Abertura das inscrições para os participantes Sob responsabilidade da 
03 Chegada dos Animais/Criadores/Expositores Associação da Raça, de 

04 Período do Evento (Aberto ao público) acordo com sua 

os Saída dos Animais/Criadores/Expositores 
disponibilidade. 

06 Retirada da estrutura e limpeza do espaço 

:· .,., "i"'' .' -·'·'•' '•·tk ,[· .~ 
C~ONOGRAMA DQ EV!;NTO .-. .... :' ~:,, •' , 

c '" 
~ ' i . .! 

Evento : EXPOSIÇÃO MANGALARGA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP - 01 A OS DE JULHO DE 2020 J 
Data/horário Do 1º dia 

Do 1º aoSº 
Sº dia I' dia 

DE 01 A OS DE Período do 
JULHO DE 2020 

Chegada dos 
Evento (Aberto 

Saída dos 
[ Aberto ao público ao público)-

i das 07 às 14h, 
Animais/Criadores/Expositores 

Exposição e 
Animais/Criadores/Expositores 

todos os dias. Julgamentos 

Evento: EXPOSIÇÃO NACIONAL DO MINI HORSE 

Público alvo: Criadores, expositores, admiradores, e publico em geral. 

Abrangência Territorial: Nacional. 

Metas: Fomentar e fortalecer o agronegócio nacional. 

Criadores participantes: Estimado em 80 (oitenta) animais e 12 (doze) Expositores 

Forma de Acesso: Publico: Gratuita, acesso livre. Participantes: Mediante inscrição na associação da raça respectiva. 

Importância do evento: Sediar e participar de eventos de grande porte como este é uma grande honra e a 

oportunidade de expansão para a raça em nosso país e nossa região . Nosso objetivo é atingir novos criadores do nosso 

cavalo, cujos números crescem a cada dia . Por isto, o a Região de São João da Boa Vista foi escolhida para receber essa 

importante Exposição Nacional do Mini Horse. Com a realização deste Acordo de Cooperação faremos com que o 

evento seja realizado em São João da Boa Vista, trazendo ainda maior visibilidade e investimento para nossa cidade. 
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,,J ,;1:,. ,, , '.• ·.· i -. · ·CRONOGRAMA DOS TRABALHOS ,: 
- ·• . ·. . 

DURAÇÃO 
META, ETAPA OlJ FASE ' - ATIVIDADES .. ·. . _. ;.j;\,~r _,, . ,., INÍCIO ~ TÉRMINO . -

01 Preparação do espaço/Estrutura 

02 Abertura das inscrições para os participantes 
Sob responsabilidade da 

03 Chegada dos Animais/Criadores/Expositores Associação da Raça, de 

04 Período do Evento (Aberto ao público) acordo com sua 

os Saída dos Animais/Criadores/Expositores 
disponibilidade. 

06 Retirada da estrutura e limpeza do espaço 

'â ~ -- CRONOGRAMA DO EV,ENTO ' ' "· - ~ '":·· ''" 
·-'- - ·~ ' . . -~ 

Evento : EXPOSIÇÃO NACIONAL DO MINI HORSE- 07 A 12 DE JULHO DE 2020 

Da~/~orárig Do 1º ao 3º dia Do 4º ao 6º dia 6º dia 

DE 07 A 12 DE 
JULHO DE 2020 

Chegada dos 
Período do Evento 

Saída dos 
Aberto ao público 

Animais/Criadores/Expositores 
(Aberto ao público)-

Animais/Criadores/Expositores 
das 07 às 14h, todos Exposição e Julgamentos 
os dias. 

Evento: 3!! COPA DE MARCHA SERRA DA MANTIQUEIRA -INÉDITOS, FOMENTO E AMADOR 

Público alvo : Criadores, expositores, admiradores, e publico em geral. 

Abrangência Territorial: Nacional. 

Metas: Fomentar e fortalecer o agronegócio nacional. 

Criadores participantes: Estimado em 90 (Noventa) animais e 65 ( sessenta e cinco ) Expositores. 

Forma de Acesso: Publico: Gratuita, acesso livre. Participantes: Mediante inscrição na associação da raça respectiva . 

Importância do evento: Sediar e participar de eventos de grande porte como este é uma grande honra e a 

oportunidade de expansão para a raça em nosso país e nossa região. Nosso objetivo é atingir novos criadores do nosso 

cavalo, cujos números crescem a cada dia. Por isto, o a Região de São João da Boa Vista foi escolhida para receber essa 

importante etapa da Copa de Marcha. Com a realização deste Acordo de Cooperação faremos com que o evento seja 

realizado em São João da Boa Vista, trazendo ainda maior visibilidade e investimento para nossa cidade. 
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'~f~ ..... ··~- "::·· ; ,.,~;,~: CRONOGRAMA DOS TRABALHOS 

- -::::• . ~·- DURAÇÃO 
MfTA, ETAPA Ot,l FASE ,, ATIVIDADES .. 

INÍCIO I TÉRMINO 
" 

.,. 

01 Preparação do espaço/Estrutura 

02 Abertura das inscrições para os participantes 
Sob responsabilidade da 

03 Chegada dos Animais/Criadores/Expositores Associação da Raça, de 

04 Período do Evento (Aberto ao público) acordo com sua 

05 Saída dos Animais/Criadores/Expositores 
disponibilidade. 

06 Retirada da estrutura e limpeza do espaço 

.•. ~ ,,. "' 
• ~· CRONOGRAMA DO EVENTO .• 

Evento: 31l COPA DE MARCHA SERRA DA MANTIQUEIRA -INÉDITOS, FOMENTO E AMADOR -19 A 21 DE 
MARÇO DE 2021 

. ·- Data/ho~río 
DE 19 A 21 DE 

MARÇO DE 2021 

Aberto ao público 
das 07 às 21h, todos 
os dias. 

Do 1º dia 

Chegada dos 
Animais/Criadores/Expositores 

Do 1º ao 3º dia 

Período do Evento 

(Aberto ao público)
Exposição e Julgamentos 

Outros: Locação de Baias e Locação de Espaço para Propaganda 

32 dia 

Saída dos 
Animais/Criadores/Expositores 

Público alvo: Criadores, expositores, admiradores, usuários (cavaleiros), empresários, patrocinadores, etc. 

Abrangência Territorial: Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo (São João da Boa Vista-SP). 

Metas: Dar maior uti li zação e circulação ao espaço bem como angariar recursos para sua manutenção e 

modernização do Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo. 

Forma de Acesso: Aberta a todos, mediante a celebração de contrato com a SSEH, de acordo com a disponibilidade. 

Em razão da Pandemia do COVI-19, pode ser necessária a substituição dos eventos, por outros, de similar 

pontuação, respeitados os critérios do edital de Chamamento que deu origem ao presente Acordo de Cooperação. 

"··-. ~ ··-- .... : ... REqJ..TAS C0M ()USO DO ESPAÇO 
DESCRIÇÃO . .. ~. _! QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR GERAL 

Locação de Baias 100 70,00 7.000,00* 
Locação de Espaço para Propaganda (M 2) 200 90,00 18.000,00* 

.. . 'i: ·- ,, .•. -~- VALOR TOTAL {12 meses) -· '"'· 25.000,00* 

*Os valores são estimativos e dependem da existência de demanda para as locações e pode variar. 

" 

' 

S. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: Relatório fotográfico e de realização dos eventos, contendo numero de ~ 

inscritos, publico participant e, etc., a ser entregue no DMA em até 60 (sessenta) dias após a realização de cada evento. 
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Ind icadores: Numero de inscritos e publico participante. 

Forma de coleta de dados: Catalogo do evento, fichas de inscrição dos expositores álbum fotográfico do evento. 

Público alvo avaliado: Expositores participantes. 

Responsável pela coleta de dados: ALEXANDRE COSTA DEZENA 

6. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de São 

João de Boa Vista - SP, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de 

inadimplência com o Tesouro ou Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de 

recursos oriundos de dot ações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho, 

observando, no entanto, que este plano de trabalho não prevê a transferência de recursos entre a Prefeitura Municipal 

de São João da Boa Vista e a SSEH. 

Nestes termos, pede deferimento do plano de trabalho para a celebração do acordo de cooperação. 

São João da Boa Vista, 15 de maio de 2020. 

Jairo Hamilton Domingues 

Presidente da SSEH 

Nome do representante: Jairo Hamilton Domingues 

RG do representante: 4.807.038 SSP/SP 

Telefone: 19-3623.1746 

E-mail: jairohamilton@hotmail.com 

7. APROVAÇÃO PElO CONCEDENTE 

~)APROVADO 

( ) REPROVADO 

São João da Boa vista{flde 1'A~ dJOjO 

Concedente 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 2020/2021 
CHAMAMENTO PÚBLICO N2. 009/17 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 002/17 

NOME DA INSTITUIÇÃO/ENTIDADE: Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos 

CNPJ: 97.403.281/0001-65 

Endereço (Sede): Av: Senador Marcos Freire, s/ nº- Jardim Aeroporto 

Cidade: São João da Boa Vista-SP CEP: 13.875-044 

Fone: 19-3622-3189 

E-mail: eapic@uol.com.br 

OBJETO: Ocupação e exploração do espaço localizado no Recinto de Exposições, com a finalidade de executar 

exposições, feiras de produtores e criadores, competições, convenções, entre outros ligados à agropecuária e ao 

agronegócio. 

.To ..• -.J-t :_. o 
J -. '· ,:,; ·<:! 'ft'~-- RECEITAS COM 0-USP DO ESPAÇO 

. · · DESCRIÇÃO -~:~ .... ~ ... QUÂNTIDADE ~ VA~OR UNITÁRIO VALOR GERAL 
Locação de Baias 100 70,00 7.000,00 
Locação de Espaço para Propaganda(M 2 ) 200 90,00* 18.000,00 

VALOR TOTAL {12 meses} ~ 25.000,00 

*Média 

1 ~ .;\.: " .~ r.-~ ~::;~ .. ~ FOLHA DE PAGAMENTO ·o . 
REGIME 

QUANTI~A:D 'ESCOLARIDADE 
CARGA 

TRABALHISTA 
REMUNERAÇAO 

VALO CARGO 
HORARIA INDIVIDUAL (Valor 

/FUNÇÃO E E'FORMAÇÃO (base de R TOTAL 
(SEII(IANAL) .. Bruto MENSAL) -. j' ~ pesquisa) . ... -- 'o ''-· 

- 00 - 00 00 0,00 a,oo . ' ·,;.,, . ' t· .- - _ ' -;~ -~ - "' \, '· VALOR MENSAL o,oõ 
\ '-' 

.~:- ·' . , 
VALOR TOTAL (12 meses} 0,00 

o . -A Sociedade Sanjoanense de Esportes Híptcos e composta por proftsstonats voluntanos nao possumdo gastos com folhas de 

pagamento. Eventuais gastos dessa natureza, em razão da realização dos eventos serão custeados pelas associações responsáveis 

pela execução de cada evento, portanto, não serão contabilizados pela Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos. 

'' ENCARGOS TRABALHISTAS (Custos do Empregador) 
FUNCIONARIOS L·,, - QUAN-TIDADE ,. JNSS (MÊS) FGTS(MÊS) PIS VALOR TOTAL 

- I 00 0,00 0,00 0,00 O,Oà 
-~ -:h ' 'f:NALOR Ml:NSAL - ';·,. 0,00 ., ' .- , O,OQ-, ' ~:c.. ~~ O,OQ - ~ 0,00 

- VALOR-TOTAL {12 m~es},. 0,00 '{ -·o,oo- 0,00 0,00 
.. . . -A Sociedade SanJoanense de Esportes Htptcos e composta por proftsstonats voluntanos nao possutndo gastos com folhas de 

pagamento . Eventuais gastos dessa natureza, em razão da realização dos eventos serão custeados pelas associações responsáveis 
pe la execução de cada evento, portanto, não serão contabilizados pela Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos. 

Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos 
Av: Senador Marcos Freire, s/nº - Jardim Aeroporto- Fone I Fax: (0**19) 3622-3189 

E-mail: eapic@uol.com.br CEP: 13.875-044 São João da Boa Vista- SP 

9 



I 

o 

SSEH - Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos 
CNPJ: 97.403.281/0001-65 INSC. ESTADUAL: ISENTO 

;. QUANTIDADE. 
'"' I• •,<, , 

00 
' VALOR MENSAL 

VAL_OR. TOTÀL (12 meses) 

*** 

f:lROVISIONAMENTO 

132 SALARIO 

t~ÊS). o ;;· 

0,00 

' 0,00 
c 0,00 

FÉRIAS 

(M~S) I .. 

0,00 
0,00 
0,00 

RESOSÃO 
(!VIÊS} 

0,00 
0,00 

9~00 

1321NSS/ 
132 FGTS/ 

132 PIS (M~S} 
0,00 
0,00 
0,00 

VALO 
R TOTAL 

0,00 
0,00 
0,00 

A Soc1edade Sanjoanense de Esportes Hípicos e composta por prof1ss1ona1s voluntários não possumdo gastos com folhas de 

pagamento. Eventuais gastos dessa natureza, em razão da realização dos eventos serão custeados pelas associações responsáveis 

pe la execução de cada evento, portanto, não serão contabilizados pela Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos. 

00 

< '' _ VAlORMENSAI:. 

VALOR TOTAL (!I.2 meses) 

BENEFICIOS 

VALE 
AUMÉIIITÁÇÃO 

0,00 
0,00 
0,00 

VALE 
T-RANSPORTE 

0,00 
0,00 
0,00 

CESTA 
·BASICA 

0,00 
0,00 
0,00 

Sf6UROS 

0,00 
o 0,00 

0,00 

VALOR 
TOTÁL 

0,00 
0,00 
0,00 

A Soc1edade SanJoanense de Esportes Hípicos e composta por prof1ss1ona1s voluntários não possumdo gastos com folhas de 

pagamento. Eventuais gastos dessa natureza, em razão da realização dos eventos serão custeados pelas associações responsáveis 

pela execução de cada evento, portanto, não serão contabilizados pela Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos . 

... 
~ ~~ -ê1.-:fu'" ~,u MATERIAL DE CONSUMO _.:i' 

., 
.. .. < 

, ... ~-. 
; IPo DFlb6i»es~ . / - :~~;-. -~ ~ -- -

QUANTJDAÕE 
~ 

VALOR .-.: . '~i. : DECRIÇÃO . ·- -~ . ' I~ VALOR TOTAL ' fMÊS) :· . UNITÁRIO - o - ,.,, - ~ .. ·, -f , . "ü . ' é•o ' 
Materiais de Esàitór.io .... -

Materiais Elé1;r_ié95 ._>J-~·_.!< - 1.500,00 
j i ' Materiais Hidr~ '";;_;;,, - !"' - l . 1.000,00 

Materiais de'Pif'!tura J'·,r. .. - 1.000,00 
- 3.000,00 Materiais' de Çonstru~~ e 

reformas '• . "· o 

Materiais de Serralheria - 1.500,00 

.. 
.,, 

L'',.~' -=- ~ 
VALOR M ENSAL 

., 

~- -- o ~ ""-
, VALO/i TOTAL {1,2 meses) 8.000,00 

-Os gastos acima serão cust eados diretamente pelas assoc1ações de raça, responsave1s pela execuçao de cada evento, 
portanto, não serão contabilizados pela Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos. 

,,. . ..,.,~ ; - - SERVIÇOS (CUSTOS FIXOS) 

. , TIRO Ô'E DÉSPESÂS · . VALOR MÊS VALOR TOTAL 
Água/Esgoto 0,00 0,00 
Energia Elétrica 0,00 

. __ 
0,00 

Telefonia 0,00 0,0(} 
Internet 95,00 .i 1.140,000 
Manutenção Sitio Eletrônico 40,00 ,, . :-, ' 480))0 
Serviços contábeis 300,00 : i!!_ 30600,90 

,;.:r!.tt $ ' ~ ~-,~ f , ~· 'v VALOR MENSAL ".:k 435-,00 . ~. ~. -J._ 

.. ' . . VALOR TOTAL {i.Z meses 5.220,00 
- - ~ 

Os gastos ac1ma serao custeados pelas assoc1açoes responsave1s pela execuçao de cada evento, exceto os gastos com 
água/esgoto e energia elétrica, que correrão à conta da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista-SP. 

Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos 
Av: Senador Marcos Freire, s/nº ~J ardim Aeroporto~ Fone I Fax: (0**19) 3622~3189 

E~mail : eapic@uol.com.br CEP: 13.875~044 São João da Boa Vista- SP 
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SSEH -Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos 
CNPJ: 97.403.281/0001-65 INSC. ESTADUAL: ISENTO 

*** 

" ,.,,, SERVIÇOS (CUSTOS VARIAVEIS} 
TIPO DE DESPESAS' VALOR MÊS VALOR TOTAL 

Manutenção Elétrica 3.300,00 
Manutenção Serralheria 

Manutenção Predial - ' 
Serviços de Engenharia para a obtenção de ~. 

7~000,00 

AVCB do Recinto de Exposições 

Publicação do balanço patrimonial 300,00 
VALOR MENSAL · '0 -

VALOR TOTAL (12 meses 10.600,00 
Os gastos acima serão custeados pelas associações responsáveis pela execução de cada evento, exceto a Manutenção Predial 

que serão feitas, anualmente, pela SSEH à conta dos recursos provenientes do uso do espaço (locação mensal de baias e de espaços 
para propaganda) e tendo estes como limite obrigatório, bem como pela Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista-SP com 

recursos próprios . 

$"<';•f4.P.::"i('1,>' -€• •.. ;, ·' ~~ •. ·:-t1c -. IMPOSTOS ,, ., -'' ,,. 
', ! TIPO. DE D'ESPESAS ':" '"' VALORM~ VAlOR TOTAl 

ISS 0,00 250,ÓO 
IR 0,00 '0,00 
CSLL/PIS/COFINS 0,00 0,00 
Tarifas Bancárias 0,00 930,00 
IPVA (dividir valor total do ano por 12 0,00 0,00 

meses) '•• 

: 'V·:~:·.'.J'·J.;~, ··; .... •.... 
VALOR MENSAL ..:... 0,00 .. 

i VALOR TOTAL (12 meses 1.180,00 
Os gastos acima serão custeados pelas associações responsáveis pela execução de cada evento, exceto os gastos com impostos 

de propriedade do imóvel, que correrão à conta da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista-SP . 

I •. ~''-·"' . EQUIPAMENTOS /BENS PERMANENTES 
. . D.ESCRIÇÃO . -~·f.~ .: QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR GERAL ·-··' 

Imóvel 00 0,00 0,00 
Veículos 00 0,00 

.. 
0,00 

Computadores 00 0,00 ó,oo 
Moveis (descrever) 00 0,00 . , ' 0,00 
Caçambas Estacionárias de Entulho 00 0,00 0,00 

VALOR TOTAL (12 meses) - 0,00 
- - -Os gastos acima serão custeados pelas assoc1açoes responsave1s pela execuçao de cada evento. As assoc1açoes realizadoras 

deverão disponibilizar os equipamentos, veículos, etc, necessários à execução de cada evento. 

, .. 

- ' 

VALOR MENSAL 
VALOR TOTAL {l2 

meses) 

RECURSOS HUMANOS (Folha de Pagamento+ Encargos 
Trabalhistas+ Provisionarríentos + Beriefídos) 

MATERIAL DE CONSUMO . 

IMPOSTOS 

EQUIPAMENTOS/ BENS PERMANENTES· 

Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos 

0,00 

8.000,00 

15.820.,00 

1.180,00 

Av: Senador Marcos Freire, s/nº- Jardim Aeroporto- Fone I Fax: (0**19) 3622-3189 
E-mail : eapic@uol.com.br CEP: 13.875-044 São João da Boa Vista- SP 
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SSEH -Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos 
CNPJ: 97.403.281/0001-65 INSC. ESTADUAL: ISENTO 

*** 

VALORES FINAIS 
VALOR TOTAL (12 meses 

RECEITAS COM O USO DO ESPAÇO(Locução de baías e de espaço poro propagando) 25.000,00 

DESPESAS DO SERVIÇQ"(RH +Material de Consumo+ Serviços+ Impostos) 25.000,00 

INVESTIMENTOS (Equipamentos/Bens Permanentes) 

São João da Boa Vist a, 15 de maio de 2020. 

Nome do representante: Jairo Hamilton Domingues 

RG do representante: 4.807.038 SSP/SP 

Telefone: 19-3623.1746 

E-mail: jairohamilton@hotmail.com 

Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos 
Av: Senador Marcos Freire, s/nº - Jardim Aeroporto- Fone I Fax: (0**19) 3622-3189 

E-mail : eapic@uol.com .br CEP: 13.875-044 São João da Boa Vista - SP 
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