
Prefeitura Municipal São João 
Departamento de Meio Ambiente, 

Abastecimento 
ultura e 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO 

I 
I 
I 

O Gestor dentro dos procedimentos de fi scalização da parceria através do Acor4o de 
de n° 002/17 cujo objeto consiste na ocupação e 

I 
,,.... .. ,"·~·,.... do espaço localizado no 

I 
~~ .. ~..,.,,,...,de Exposições, com a finalidade de executar exposições, ... "", .. "'" 1/"1 

vv~ll~''-'L.,.,u,._,;:, , convenções, entre outros ligados à agropecuária 
• .., ... , ... , .... ;:, no Recinto de Exposições confonne consta nas 

produtores e criad~ores, 
gncmegocJ· realizou v~sitas 

I, 

er•.ncac4:u;s realizadc1s~ I 
I 

'-'VllJ.'-1111'' '"' verifica-se no Plano de Trabalho 2019/2020, há previsão 
1"<>Y·,.. ~-... "' quadrimestre do corrente ano - setembro a dezembro. 

)eventoy 
Evento: 41 a EXPOSIÇÃO NACIONAL DA RAÇA MANG"~ '---r-1"'-"-J 

Data de realização: 08 a 22 de setembro de 2019. 

02 

03 

04 

de 

Do 1'' ao 3º di3 

Chegada dos 

Animais/Criadores/ Expositores 

Do L:-º ao 149 

dia 

Período do · . 
Evento (Aberto ao I 

público) - .. . 
...... n1ma 

Exposição e 
j ulgamentos 

15º dia 

Saíc:a dos 
dores/Expositores I 

I 

vUl.L;:)La. no Termo de Cooperação, é dever da Organização- ~Ol::leiUiill'C Sanjoanense de 
conE'rt.~Q Hípicos: 

<\v Durval Nico!au. 125- Jd. ?ri sei la- São João da Boa Vista - CE? 13874-121 --Fo:1e ( 1 9) 634-8020 
- · Home Page: w~w. saojoao . sp .gov.br e-mail :meioambiente_diretoria@sa ~~oao . . .br 



L_ 

Prefeitura Municipal São João 
Departamento de Meio Ambiente, 

Abastecimento 
Cláusula Terceira- Das Obrigações dii OSC 

V - Cumprir todas as determinações da 
Defesa Sanitária Animal da Secretaria Estadual de 
tocante ao registro junto à Coordenadoria de 
com antecedência mínima de 30 dias, conforme 

turae 

os eventos a serem real zados 
Estadual no 45.782,200 I; 

de Defesa Agropec~1 ária e 
ltura e Abastec i me to no 

VI- Obter as devidas licenças e alvarás para s, estaduais e muniFipais 
necessários para a execução dos eventos, bem como custear as adaptações 

das ;nstal~ções, necessárias para a obtenção destes; 

equipamentos e demais materiais ali existentes, na estabelecida em resolução 
do secretário de agricultura e abastecimento; ~-· 

IX- Zelar pela Manutenção do Recinto e prezar pel economicidade de recur1

1 

s no 
tocante à energia elétrica, consumo de água e te assim como zelar pela 
higiene e trato dos animais durante toda a sua pe1:-rm~nenc1a no recinto; 1 j 

I I 

XI - Adotar medidas de acessibilidade para pessoas deficiência ou mobil1'dade 
reduzida e idosos. 

I 
DECRETO MUNlCIPAL No 5.620, DE 02 DE J NEIRO DE 2.017 I 

Art. 95 - As organ izavões da sociedade civil di lgarão nos seus sítios\ 
eletrônicos oficiais e em locais VJSiveis de sedes social$ e dos 
estabelecimentos em que exerçam suas ações, desde celebração das parcerias 
até cento e oitenta dias após o encerramento as mesmas 
informações indicadas nos incisos do artigo 94. 

ocas10es se verificou também a manutenção, conservação e 
principalmente, frente as despesas e receitas 

'"""'."""''"'"''"""1"'~" juntados nas prestações de contas mensais. 

do Recinto l de 
no período, c m 

através das visitas técnicas realizadas nas datas em epígrafe, pode-se concluir que o 
da parceria vem sendo realizado de forma adequada consi as metas e ativida es 

cortslailltes do plano de trabalho, bem como das responsabilidades Organização frente ao 
P .. ·~·~ ... VJLUV público municipal, conforme disposto no Termo de 

de setembro de 20 19. 

ir ujo Junior 
r da Parceria 

Av. Durval Nicolau, 125 - Jd. Priscila- São João da Boa Vista- CEP 13874- 121 - Fone 9) 3634-8010 
e·mai l:meioambiente_diretoria{@saojioac!.sp .. go .br Home Page: www.saojoao.sp.gov.br 


